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5 vragen aan 

Waarom een sportschool speciaal voor 
senioren?
Vasco: ‘Voor veel ouderen is de stap naar een gewone 
sportschool te groot. De muziek staat er vaak te hard en 
ze vinden het niet zo f ijn om tussen de jongeren te moe-
ten sporten. Bij ons kunnen senioren f itnessen met leef-
tijdsgenoten, in kleine groepjes van maximaal 8 perso-
nen. Daardoor kunnen we iedereen persoonlijke 
aandacht geven.’ 
Esther: ‘Onze f itnessruimte bevindt zich in Johannesho-
ve en is toegankelijk voor alle senioren die graag f itter en 
gezonder willen worden. Onze deelnemers variëren in 
leeftijd van 62 tot 99 jaar.’
  
Hoe zien de lessen eruit?
Esther: ‘Ik start de lessen meestal met een warming-up 
op de f iets, loopband of roeiapparaat. We hebben in de 
zaal speciale ‘seniorvriendelijke’ apparatuur. Daarna 
doen we diverse andere oefeningen, waarbij vooral aan-
dacht wordt besteed aan het verbeteren van het uithou-
dingsvermogen, het versterken van de spieren en het 
verbeteren van de balans. Ook valpreventie maakt soms 
deel uit van de les.’
Vasco: ‘We proberen de lessen altijd zo gevarieerd moge-
lijk te houden. Bijvoorbeeld door een spelelement toe te 
voegen. Ook maken we vaak gebruik van gewichtjes en 
ballen. En we hebben een computer met balance-board, 
met verschillende uitdagende oefeningen.’  

Wat zijn de voordelen? 
Vasco: ‘Door regelmatig te sporten ga je je gezonder en 
vitaler voelen. Je spieren worden sterker en leniger en je 
balans verbetert, waardoor je minder snel ten val komt. 
Daardoor stijgt ook het zelfvertrouwen. Als je conditie 
beter wordt, heb je bovendien meer energie om thuis 

EsthEr schippEr 
En Vasco FEEtErsE

dingen aan te pakken. Kortom, wanneer je in beweging 
blijft, kun je veel meer uit het leven halen.’ 
Esther: ‘Vooral ook het sociale aspect is in onze lessen erg 
belangrijk. Je bent gezellig aan het sporten met leef-
tijdsgenoten en zo doe je nieuwe contacten op. Mensen 
spreken soms ook buiten de f itness af om samen wat 
leuks te gaan doen. Een kopje koff ie drinken of poffer-
tjes eten bijvoorbeeld. En als iemand er een keer niet is, 
bellen we altijd even om te vragen wat er is. Het is dus 
ook goed voor de sociale controle.’  

Wat is jullie persoonlijke motivatie?
Vasco: ‘Fitness is mijn passie en ik vind het mooi om te 
zien dat regelmatig bewegen écht werkt. Ik zie de verbe-
tering die optreedt als mensen een tijdje bij ons aan het 
sporten zijn. Bovendien zijn senioren zo dankbaar. Dat 
maakt dit werk voor mij heel leuk om te doen.’ 
Esther: ‘Ouderen zijn trouw en minder wispelturig, ze 
gaan niet zo snel ergens anders naartoe. Daardoor kun je 
een band opbouwen. Ik weet wat van hen, zij weten wat 
van mij. Dat vind ik erg waardevol.’
 
Hoe kunnen geïnteresseerden contact met 
jullie opnemen?
Esther: ‘Mensen die meer willen weten, kunnen ons vrij-
blijvend bellen. Een gratis proef les is altijd mogelijk. We 
hebben nog ruimte in onze groepen op maandagmid-
dag, dinsdagochtend en woensdagochtend.’

Meer info: bel Esther Schipper (06-16 244 991) of Vasco 
Feeterse (06-55 728 185).

Bewegen is belangrijk, ook wanneer je een dagje ouder 
wordt. Maar veel senioren voelen zich in een gewone 
sportschool niet zo thuis. Vanuit die gedachte is vijf jaar 
geleden Jovitaal Fitness opgericht. Hier kunnen senioren 
in een rustige en ontspannen sfeer sporten met 
leeftijdsgenoten, onder professionele begeleiding van 
f itnesstrainers Esther Schipper en Vasco Feeterse.
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Aap en Mol

U kent natuurlijk Aap en Mol, de 
hoofdpersonen uit de kinderboeken-
reeks van de Larense illustratrice Gitte 
Spee. Het boek over hun avontuur in 
Laren was onderdeel van mijn inbur-
gering in Laren. Net zoals Aap en Mol 
ben ik direct na mijn installatie op pad 
gegaan. Met Remco Wessels, een van onze wijkagenten, 
heb ik bijvoorbeeld op de f iets alle wijken bekeken op 
punten die voor onze veiligheid van belang zijn. Inmid-
dels begin ik al aardig de weg te kennen, al is af en toe 
verdwalen niet vervelend. Elke straat in Laren heeft iets 
moois te bieden.

Ook heb ik u gevraagd mij uit te nodigen voor een ken-
nismaking. Gelukkig hebben veel inwoners hiervan 
gebruik gemaakt. Van Brinkhuis tot Geitenweitje, ieder-
een heeft een verhaal dat bij Laren hoort. Ook mevrouw 
Spee, die mij uitnodigde voor een kopje thee in haar ate-
lier. Iedereen vraag ik wat ze willen verbeteren en of ze 
tips hebben. Zo krijg ik een goed beeld van ons dorp en 
wat er bij u leeft. Dat is belangrijk. Nu Laren zelfstandig 
blijft, moeten we wel over onze toekomst nadenken. Wat 
voor dorp willen we over pakweg twintig jaar zijn en hoe 
komen we daar? Hoe houden we Laren vitaal en f inanci-
eel gezond? Deze vragen moeten we elkaar stellen en 
samen beantwoorden. 

Wat mij opvalt is de liefde die inwoners voor Laren heb-
ben. Laren is anders. Veelkleurig en zelf bewust. Dat 
koestert u en u bent bereid er veel voor te doen om dat zo 
te houden. Aap en Mol bezochten veel favoriete plekken 
in ons mooie dorp. Ik voeg daar graag onze brandweer-
kazerne aan toe, waar Larense brandweervrijwilligers 
ons dorp veilig houden. Dag en nacht. Ze hebben een 
grote uitdaging: nieuwe vrijwilligers vinden. Ik help 
graag mee met zoeken, want bij een vitaal dorp hoort 
tenminste een eigen brandweerkorps.

Nanning Mol
Burgemeester

18-19Theater agenda

14Weihnachtsoratorium



4

Afscheid nemen
doen we samen. 

Bel mij voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek, waarin 
we samen uw uitvaartwensen bespreken. Ook als u niet of 
elders verzekerd bent. 

De Jager
Monuta De Jager 
T  035 - 691 6576
E  bussum@monuta.nl
I  www.monuta.nl/bussum

Chris Bogaers

71x52 Monuta de Jager - Bussum_Bogaers.indd   1 14-01-19   14:54

 

 

Opruimen Goed Geregeld 
biedt persoonlijke hulp

bij verhuizen voor u of uw
dierbaren en ook bij

het opruimen, structureren
en ordenen van de inboedel.

06 - 53 60 54 19 www.opruimengoedgeregeld.nl

Gekwalifi ceerde
bijscholingen
voor zorgverleners!

• Individuele zorgverleners
• Bedrijven
• Niveau 1 t/m 6
• Mantelzorgers

Voor meer informatie: 035-6937077
www.carecursuscentrum.nl

Hippe, mooie, leuke, unieke, voordelige
 Geboortekaartjes en Trouwkaarten. 

Online ontwerpen met of zonder hulp van Kaartmix

Neem snel een kijkje 
op Kaartmix.nl

Bestel een 
gratis eerste 

proefdruk 
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Politiek

IJspret!

De dagen worden weer korter en donkerder, de tempera-
tuur daalt; dan weet je dat het er weer aan zit te komen…
“Winter Village” de ijsbaan in Laren, een jaarlijks terug-
komend evenement op de Brink.
Daar waar méér dan 80 vrijwilligers hard aan het werk 
zijn om per dag 250 tot 300 kinderen een leuke schaats-
morgen, middag of avond te bezorgen. Bijna alle scholen 
uit het Gooi maar zeker alle scholen uit Laren komen hier 
één of twee keer schoolschaatsen! Als de ijsmeesters (een 
groep van 12 vrijwilligers uit Laren) ’s morgens om half 8 
de baan aan het vegen zijn, staan de eerste kinderen al te 
trappelen van ongeduld. Zon, wind of regen; het maakt ze 
niets uit, ze maken lol: winterpret in Laren.

Natuurlijk kost het exploiteren van zo’n ijsbaan energie, 
maar de producent gebruikt een systeem waarbij er 40% 
mínder energie gebruikt wordt.
Tevens compenseren ze 100% van de CO2-uitstoot met de 
aanplant van mangrovebossen in Myanmar, en compen-
seren ze het energieverbruik van déze baan met certifica-
ten van Groenbalans. Iets van deze tijd; verantwoordelijk 
en doordacht.
Daarnaast betaalt “Winter Village Laren” een vergoeding 
aan de gemeente om de Brink weer in oude staat te her-
stellen. Er werkt zelfs een hovenier om tijdens en na dit 
mooie evenement de Brink te onderhouden. Kort en goed, 
de organisator, alle vrijwilligers en de gemeente Laren 
stellen alles in het werk om jong en oud lekker te kunnen 
laten sporten en ontspannen,  met een hapje en een 
drankje.

Mijn advies: kom eens een keer 
kijken, schaatsen of gezellig bor-
relen op de Brink.

Hans van Goozen

    Dit is een podium voor    de  politieke partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.

Lastige begroting voor Laren

De gemeente Laren zit krap bij kas. Niet omdat er door 
B&W kwistig is uitgegeven, maar omdat de BEL-organi-
satie niet binnen de toegekende budgetten kan blijven. 
Bovendien blijven de uitgaven voor de jeugdzorg oplopen 
en heeft het Rijk de gemeente fors gekort. Bij elkaar komt 
dat neer op een tekort van ruim een miljoen euro’s per 
jaar. Om de begroting toch sluitend te krijgen moet er 
worden bezuinigd en mag de BEL-organisatie pas nieuw 
beleid en projecten gaan oppakken als er bestaand beleid 
wordt ingeleverd. Dat heeft de gemeenteraad in twee 
moties van de VVD vastgelegd. 

In de begroting voor 2020 is er maar weinig van terug te 
vinden. Sterker nog, de voorzitter van de BEL, de burge-
meester van Eemnes, heeft al geroepen dat als de gemeen-
teraadsleden willen dat de BEL binnen de budgetten 
blijft, ze maar moeten zorgen voor meer geld. Te gek voor 
woorden vindt mijn fractie. 

Op 1 november wordt de begroting voor Laren in de 
raadsvergadering behandeld. Mijn fractie vindt dat er 
eerst aantoonbaar moet worden bezuinigd alvorens er 
met de VVD kan worden gesproken over belastingverho-
ging. Dat zal dus nog een hele kluif worden. Een beperkte 
verhoging sluiten wij niet uit, maar eerst kijken of er 
besparingen mogelijk zijn. 

Johan de Bondt,
 fractievoorzitter VVD      
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Nieuws in beeld

Drentse heideschapen op de Postiljonheide met 
schaapherder Brenda Blessing

Bijzondere manier van parkeren in het centrum

Ramkraak bij Match aan De Brink ABC bijles start bij sv Laren Alles lijkt zoals het was, prachtig 
nieuw boek van Frits Spits

Borduurkleed Lena de Jong 
opgenomen in gemeentecollectie

GGD en Jeugd en Gezin samen in actie 
voor een gezonde jeugd

Burgemeester brengt bezoek aan Brinkhuis

Gevraagd bij NH Nieuws vrijwillige 
sportredacteur

Art Brocante op Co Bremanlaan
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Verleende APV vergunningen

Verleende 
omgevingsvergunningen 

Drentse heideschapen op de Postiljonheide met 
schaapherder Brenda Blessing

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

Evenement bij 
mij om de hoek?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl
Abonneer je op de e-mailservice of download de app

Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten 
ontlenen. De formele rechtsgeldige bekendmakingen 
en volledige tekst hiervan kunt u bekijken op de 
landelijke website www.overheid.nl Wilt u 
automatisch een melding ontvangen van de 
bekendmakingen? Meld u dan aan voor de 
e-mailservice via www.overheid.nl

•  Sint Janstraat 59, 1251 LC, het vellen van 1 boom, 
ingekomen 8 oktober 2019

•  Klein Laren 14, 1251 LP, het plaatsen van een 
dakkapel, ingekomen 10 oktober 2019

•  Oud Blaricummerweg 27, 1251 GW, het plaatsen van 
een toegangspoort, ingekomen 14 oktober 2019

•  Naarderstraat 48, 1251 BD, het restaureren van een 
monument, ingekomen 15 oktober 2019

•  Noolseweg 6, 1251 GP, het plaatsen van een poort, 
ingekomen 15 oktober 2019

•  Noolseweg 6, 1251 GP, het verplaatsen van de oprit, 
ingekomen 15 oktober 2019

•  Zijtak 2, 1251 RS, het formaliseren gebruik pand als 2 
zelfstandige woningen, ingekomen 16 oktober 2019

•  Herdersweg 13-a, 1251 EP, het vellen van 1 boom, 
ingekomen op 16 oktober 2019

•  Zingerskamp 4, 1251 PK, het plaatsen van een 
dakkapel, ingekomen 23 oktober 2019

•  Zevenend 2, 1251 RN, het gedeeltelijk vervangen van 
het gebouw, ingekomen 24 oktober 2019

De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie 
Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in 
Eemnes. Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift 
is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

•  Zevenend 8a, 1251 RN, het aanleggen van een tweede 
in- en uitrit, verzonden 15 oktober 2019

•  Oud Blaricummerweg 27, 1251 GW, het plaatsen van 
een toegangspoort, verzonden op 21 oktober 2019 

•  Koloniepad 4, 1251 AJ, het vellen van 2 bomen 
(herplantplicht), verzonden 21 oktober 2019

•  Van Beeverlaan 15, 1251 ES, het vervangen van een 
kozijn van een gemeentelijk monument, verzonden 
23 oktober 2019

•  Naarderstraat 82, 1251 BH, het vellen van 56 bomen 
(herplantplicht), verzonden 23 oktober 2019

•  Koloniepad 15, 1251 AH, het vellen van 2 bomen 
(herplantplicht), verzonden 23 oktober 2019

•  ’t Zijdveld 3, 1251 CZ, het bouwen van een woning 
met onderkeldering en het kappen van 15 bomen  
(10 coniferen, 1 berk, 1 spar, 3 dennen), verzonden op  
24 oktober 2019 

•  ’t Tuintje 15, 1251 RZ, het vellen van 1 boom 
(herplantplicht), verzonden 24 oktober 2019

•  Melkweg 74, 1251 PT, het vellen van 1 boom 
(herplantplicht), verzonden 24 oktober 2019

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden 
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) 
van het betreffende besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 
wethouders. Informatie over de bezwaarprocedure kunt 
u vinden op de gemeentelijke website.

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage 
bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift 
indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een 
verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht.

Besloten door burgemeester:
• Het verkrijgen van een Drank- en Horeca-
wetvergunning en exploitatievergunning voor de 
uitoefening van het horecabedrijf (restaurant De 
Coeswaerde) aan Brink 18a (1251 KW), verzonden 16 
oktober 2019
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Besloten door burgemeester en wethouders:
•  Ter hoogte van Blaricummertollaan 6, 1251 LX, het 

toekennen van een noodkap voor het vellen van  
1 (gemeente)boom, verzonden op 10 oktober 2019

•  Ter hoogte van Hoef loo 1a, 1251 EA, het toekennen 
van een noodkap voor 1 (gemeente)boom, verzonden 
10 oktober 2019

•  Het innemen van een tijdelijke standplaats ten 
behoeve van het bakken en verkopen van oliebollen 
etc. aan de Rijt 12 (1251 JM) op 23 en 30 november, 7, 
14, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30 en 31 december 2019, 
verzonden 10 oktober 2019

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden 
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) 
van het betreffende besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 
wethouders. Informatie over de bezwaarprocedure kunt 
u vinden op de gemeentelijke website.

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage 
bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift 
indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een 
verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht. 

Geïnteresseerden kunnen zich laten inschrijven op de 
wachtlijst voor vaste standplaatsen in Laren. Voor het 
inschrijven op de wachtlijst is een éénmalige vergoeding 
van € 32,00 verschuldigd. De inschrijving op de 
wachtlijst dient jaarlijks schriftelijk verlengd te worden.

Inschrijving op de wachtlijst weekmarkt
Geïnteresseerden kunnen zich laten inschrijven op de 
wachtlijst voor een vaste standplaats op de weekmarkt 
Laren, welke elke vrijdag wordt gehouden. Voor het 
inschrijven op de wachtlijst is een éénmalige vergoeding 
van € 32,00 verschuldigd. De inschrijving dient jaarlijks 
schriftelijk  verlengd te worden.

Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
afdeling Vergunningen & Handhaving (telefoonnummer 
14 035). 

Zaterdag 26 oktober organiseerde kinderboerderij Het 
Spookbos samen met de BEL-gemeenten een leerzame, 
spannende en vooral leuke avond in het bos aan de 
Goyergracht-zuid. Wethouder Ton Stam verrichtte de 
openingshandeling, waarna de kinderen zich stortten 
op activiteiten zoals uilenballen uitpluizen, knutselen, 
schminken, speurtocht en pony rijden. Er was een 
nachtdierencircuit en je kon luisteren naar muzikale 
vertellingen. Volgend jaar weer? 

Tijdens de Nacht van de Nacht (26 oktober)  werd  
aandacht gevraagd voor duurzaam gebruik van 
verlichting om een prettigere omgeving te creëren 
voor mens, dier en natuur. De gemeente Laren vraag 
niet alleen met de Nacht van de Nacht aandacht voor 
duurzaamheid. Woensdag 13 november vindt om 
19.00 uur in de Raadzaal het Grote Generatie 
Duurzaamheid Debat plaats (inloop vanaf 18.45 uur). 
Tijdens dit debat worden verschillende generaties uit 
Laren uitgenodigd om hun visie op duurzaamheid in 
hun gemeente te delen. Voor dit debat zijn we op zoek 
naar inwoners van Laren vanaf 11 jaar met een mening 
over duurzaamheid. Heeft u die mening en wilt u 
deze delen in het debat? Meld u voor 9 november aan 
door een e-mail te sturen naar nme@spookbos.nl. 
Voor de deelnemers tussen 11 en 13 jaar is er een gave 
prijs voor hun hele klas te winnen!

Geslaagde Nacht van de Nacht

Uitnodiging Grote Generatie 
Duurzaamheid Debat

Inschrijving op wachtlijst 
vaste standplaatsen/weekmarkt
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Op dinsdag 22 oktober 2019 is mevrouw Amena Omar 
Kalo in het gemeentehuis van Laren genaturaliseerd.
Ze komt uit Irak en woont sinds 2012 in Nederland. 
Dinsdag legde zij de verklaring van verbondenheid af, 
waarmee zij beloofde de vrijheden en rechten die bij het 
Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te 
vervullen. Vervolgens overhandigde burgemeester 
Nanning Mol haar het Koninklijk Besluit tot verlening 
van het Nederlanderschap.

Binnenkort start de jaarlijkse bladcampagne weer. Deze 
duurt tot de week voor kerst. Gedurende deze periode 
ruimen we zoveel mogelijk bladeren op. We verwachten 
dat aan het einde van deze periode de meeste straten 
weer veilig en schoon zijn. Dit is uiteraard ook af hanke-
lijk van de weersomstandigheden. Goed om te weten:  In 
sommige bermen laten we het blad liggen, als natuur-
lijke bemesting. Als eerste worden de locaties geveegd 
waar de ‘vroeg bladverliezende’ bomen staan. Daarna 
maken we in de rest van de gemeente de straten schoon. 
Om zo eff iciënt mogelijk te werken, wordt steeds een 
aaneengesloten gebied schoongemaakt. Op de website 
lees u de route en wat u zelf kunt doen; inwoners>wegen
&groen>bladcampagne.

Familiebericht

Nederlandse nationaliteit 
voor Amena Omar Kalo

Mantelzorgdagen 
in november

Op 7, 8, 9 en 10 november vinden de mantelzorgdagen 
plaats in Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Deze dagen 
zijn bedoeld om mantelzorgers te ‘ontzorgen’ en er zijn 
activiteiten op verschillende locaties in de vier gemeenten. 
Op de website van Versa Welzijn (www.versawelzijn.nl) is 
het overzicht van alle activiteiten te vinden.

Mantelzorgers bieden onbetaald en langdurig zorg voor 
een ander. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief. 
Meestal kies je er niet bewust voor om mantelzorger te 
zijn. Lees op onze website een kort interview met 
Marjolein van Wegen over haar ervaringen als 
mantelzorger. Wilt u meer weten over mantelzorg en 
mantelzorgondersteuning? Kijk op www.versawelzijn.
nl/mantelzorgers voor informatie of bel met 035 - 623 11 
00. U kunt ook bellen met de gemeente via het advies- en 
informatiepunt: 035 - 528 12 47.

Geboorten
27-09-2019 Lowen Sluijsmans
12-10-2019 Thova Janna Nele Wever
16-10-2019 Floris Frans Reintjo Rijkens

Vegen en opruimen bladeren
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Nieuws in beeld

Kringloopcentrum Eemnes/Huizen doneert 800 euro aan 
Stichting Vier het Leven

Hing Ting Lai wint Rapid schaaktoernooi

Grote Generatie Duurzaamheid Debat 
13 november in het raadhuis Kabouters bestaan!!! Koopzondag helemaal verregend

Laren Klassiek ontmoet jubilerende 
Ton Koopman

Meiden Laren MD2 ongeslagen 
herfstkampioen 

90-jarige Thea Hom toegezongen door de Weidevogels

Les feuilles mortes

Het was weer toppiejoppie bij diner in speeltuinvereniging
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Kringloopcentrum Eemnes/Huizen doneert 800 euro aan 
Stichting Vier het Leven

Hing Ting Lai wint Rapid schaaktoernooi

Energie-initiatief De Hut van Mie

Ruim een jaar timmert Stichting De Hut van Mie nu aan de weg in Laren en Blaricum. Het 
doel van de stichting is samen met de inwoners van Laren en Blaricum lokaal duurzame 
resultaten te behalen. Het initiatief is gericht op zowel het verminderen van 
energiegebruik als het opwekken van eigen energie voor en door bewoners van Laren en 
Blaricum. Hiermee wordt aangesloten op diverse andere initiatieven in het Gooi van 
lokale energiecoöperaties, die samenwerken onder de toepasselijke naam “Energie 
Verbonden”. Naast het helpen van individuele bewoners, zijn we ook bezig om 
collectieve energieopwekking van de grond te krijgen. Voor de eerste activiteit willen we 
ons team van Energiecoaches verder uitbreiden.

Energiecoaches
De Stichting hoopt op actieve inzet van dorpsgenoten. 
Dat kan bijvoorbeeld als energiecoach.
Bent u een ervaringsdeskundige of vrijwillige professio-
nal of gewoon een betrokken bewoner, en wilt u zich 
minimaal twee uur per week (vrijwillig) inzetten als 
energiecoach? Dan nodigen we u van harte uit om mee te 
doen. Als energiecoach gaat u naar bewoners toe voor 
een gesprek over de mogelijkheden van energiebespa-
ring aan de woning. Daarnaast informeert en onder-
steunt u bewoners bij (straat- en buurt-) bijeenkomsten 
over energiebesparing. Zo kunt u bewoners helpen om 
wegwijs te worden in de energietransitie en een start te 
maken met een energiebesparingsplan voor de eigen 
woning.

U krijgt daarvoor een praktijkgerichte training die 
inzicht geeft in energiebesparende maatregelen, de 
effecten daarvan, de wensen van bewoners en de prakti-
sche toepasbaarheid. U maakt deel uit van een groeiend 
regionaal netwerk van energiecoaches dat het onder-
steunen van bewoners in de energietransitie een uitda-
ging vindt en de rol van energiecoach steeds verder ont-
wikkelt. Na de basistraining krijgt u periodiek de 
gelegenheid uw kennis verder aan te scherpen met ver-
volgbijeenkomsten.

De gratis basistraining 
start 6 november, bestaat 
uit vier opeenvolgende 
woensdagmiddagen of 
-avonden, wordt georga-
niseerd door de samen-
werkende energiecoöpe-
raties in het Gooi (Energie 
Verbonden) en uitgevoerd 
door trainers van de landelijke coöperatie Hoom 
(https://hoom.nl/). Locatie is het regiokantoor in Bus-
sum. Belangstellenden kunnen zich melden via  
info@energieverbonden.nl of lokaal bij 
Peter.Uitendaal@energieverbonden.nl (Blaricum)of 
Liselotte.Smorenburg@energieverbonden.nl (Laren).

Woensdag 6 november Bouwkundig
Woensdag 13 november Installatietechnisch
Woensdag 20 november Praktijk
Woensdag 27 november ‘Energieke gesprekken’

Zie voor meer informatie over de energiecoachs: https://
energieverbonden.nl/netwerk-training-energiecoaches/.
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Het is gelukt! Larens Boekweit
 
Boekweit is een gewas met een 
rijke historie in ’t Gooi.
In het gemeentewapen van 
Bussum staan 5 gouden 
boekweitkorrels en op het 
wapen van Hilversum staan ze 
ook: vier stuks. Daaruit blijkt 
dat het meelgewas belangrijk 
was op de arme Gooische 
enggronden. De straatnamen 
“Boekweitskorrel (Laren) en 
“B o e k we it a k k e r ”(Bl a r i c u m) 
houden de geschiedenis levend.
In de vorige eeuw bemestten de 
boeren hun akkers met het mest 
van de heideschapen en in de 
arme boerengezinnen waren 
pap van boekweit, grutten en 
boekweitkoeken dagelijkse kost.
Hier en daar probeert men ook 
nog op een akkerrestant met de 
roze en witte bloemen te verbouwen. Maar tot een oogst 
kwam het tot nu toe niet. Maar de aanhouder wint:
In mei van dit jaar heeft de Stichting Oude 
Landbouwgewassen Laren (S.O.L.L.) een 10.000 m2 grote 
akker langs de Vredelaan in Laren ingezaaid met 
boekweit.Toen op 23 juni de al oude St Jansprocessie 

langskwam, stond de akker er 
f leurig bij. De historie herleefde 
en menig fotootje werd 
geschoten. Door de goede 
grondbewerking en geholpen 
door de droge zomer, kon op 31 
augustus, de dag dat Laren de 
marteldood van hun 
patroonheilige herdenkt, de 
maaidorser van de boerenfamilie 
Bon, zijn kwaliteiten 
uitproberen. Een andere zeef, 
een aangepaste rijsnelheid, meer 
wind van de ventilator enz. 
moesten uitgeprobeerd worden. 
Het resultaat was 280 kg. 
“pitten”. Omdat er geen 
onkruidbestrijding mogelijk 
was, moest de oogst eerst 
geschoond worden bij de larense 
molen. Uiteindelijk bleven er 200 

kg. prachtige boekweitpitten over om meel en wellicht 
bier van te maken.

De S.O.L.L. is blij met het resultaat en we kunnen met 
trots zeggen: 
Het is gelukt!

“Juf, het waren zulke lieve mensen en ik had het 
echt naar mijn zin. Hopelijk gaan we gauw weer!”
Laren- Groep 6A van basis-
school De Binckhorst- St. Jan 
heeft vanochtend een bezoek 
gebracht aan verzorgingste-
huis Theodotion in Laren. Op 
school leren de leerlingen dat je 
als mens onderdeel bent van de 
gemeenschap. In dat kader 
bezochten de leerlingen van-
daag verschillende afdelingen 
van Theodotion. De kinderen 
werden met veel enthousiasme ontvangen door de 
bewoners. Er werd samen bewogen, ‘een potje ballon 
hooghouden tussen leerling en bewoner’, de leerlin-

gen gaven een les aardrijks-
kunde over Rotterdam waarna 
een bewoonster uitgebreid 
heeft verteld over haar levens-
ervaringen in die stad. Er was 
een hoop vrolijkheid en gene-
genheid te zien tussen de 
bewoners en de kinderen. Het 
bezoek werd afgesloten met de 
vraag “Wanneer komen jullie 
weer? Het was zo f ijn en gezel-

lig!” De school brengt dit schooljaar maandelijks een 
bezoek aan Theodotion waarin leerlingen en bewoners 
samen optrekken.
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Bel of bezoek ons op 15 minuten van het Gooi.
vandepas@vanderloeff.nl  |  www.vanderloeff.nl

Clasien
 
Clasien van de Pas-Rutgers van der 
Loeff woont al 30 jaar in Laren en is 
partner bij Van der Loeff familierecht 
advocaten in Amsterdam.

Met mediation meer geluk

Scheiden via de rechter leidt vaker tot ontevreden-
heid. Financieel en emotioneel ben je beter af  
als je met je ex-partner zelf alles onderling regelt  
en je dat onder professionele begeleiding van een 
advocaat-mediator doet, voordat de rechter de 
scheiding uitspreekt. Dat zijn de resultaten  
van zeer recent onderzoek van de Nederlandse  
Vereniging van Familierecht Advocaten Schei-
dingsmediators (vFAS) onder ruim 500 geschei-
den mensen.

Volgens het onderzoek zorgt deskundige begelei-
ding tijdens een scheiding voor ‘post-huwelijks-
geluk’. Daarbij wordt alles besproken zoals kinde-
ren, alimentatie, hypotheek, belasting en pensioen.
Ex-partners die een mediator inschakelden blijken 
ook beter op de hoogte, bijvoorbeeld van elkaars 
pensioenafspraken. Belangrijk, want bij de rechter 
staat pensioenafwikkeling niet eens op de agenda. 
Ruim een derde van de stellen dacht geen begelei-
ding nodig te hebben; ruim de helft daarvan kwam 
bedrogen uit. Dat is een waarschuwing om goed 
advies te vragen. Door veranderende fiscale regels 
is het er de laatste jaren absoluut ingewikkelder op 
geworden. Huwelijksvoorwaarden zorgen aan het 
einde van de rit ook vaak voor verrassingen. 

Een opmerkelijke uitkomst van het onderzoek 
was trouwens dat vrouwen (57%) meestal beter uit 
een scheiding komen dan mannen (46%), zowel 
financieel als emotioneel. Onderzoek van het CBS 
van 2014 liet nog zien dat mannen na een scheiding 
veel vaker de beste inkomenspositie behielden. k

Column Clasien_71X220mm_okt2019.indd   1 21-10-2019   15:59:53

BEL  VRIJBLIJVEND  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl     

Stuur deze bon ingevuld naar ons op 
en wij bepalen gratis en vrijblijvend 
de waarde van uw woning!  
Wilt u meer informatie, kom gerust bij 
ons langs of bel. Wij helpen u graag! 

GRATIS 
WAARDEBEPALING 

Naam : _______________________ 

Adres : _______________________ 

Postcode : ____________________ 

Plaats: _______________________ 

E-mail :_______________________ 

Telefoon :_____________________ 
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Kaartverkoop 
Weihnachtsoratorium 
met Ton Koopman in 
volle gang
De Stichting Laren Klassiek is 
bijzonder tevreden over het 
verloop van de kaartverkoop voor 
het Weihnachtsoratorium van 
Johann Sebastian Bach, uitgevoerd 
in de Sint Jansbasiliek op zondag-
middag 15 december door de 
vermaarde dirigent Ton Koopman 
samen met zijn jubilerende 
Amsterdam Baroque Orchestra & 
Choir. De internationale solisten 
zijn: De Cubaanse Yetzabel Arias 
Fernandez, sopraan,  de Duitse 
alt-mezzosopraan Franziska 
Gottwald en haar landgenoten, de 
tenor Tilman Lichdi en de bas 
Klaus Mertens. Het sfeervolle 
oratorium is samengesteld uit zes 
cantates die destijds in de 
Thomaskirche van Leipzig tijdens 
zes kerkdiensten van Advent tot 
Driekoningen werden uitgevoerd. 
Meestal worden in concertvorm 
vier van de zes cantates  uitge-
voerd, maar Ton Koopman heeft 
ervoor gekozen tijdens de Larense 
uitvoering alle zes de cantates, te 
brengen, hetgeen vrij uniek is.
 ‘Hoor hoe Ton Koopman telkens 
een andere hoek kiest en je verrast 
met nieuwe perspectieven, 
recenseerde de Volkskrant met 
maar liefst vijf sterren, zijn 
uitvoering van het Weihnachtsora-
torium. 

Wie deze schitterende uitvoering 
wil bijwonen, kan kaarten 
bestellen bij de Nationale 
Theaterkassa 0900-9203 of via 
www.larenklassiek.nl  In de 
banken is het vrije zit. 

De toegangskaarten zijn  
€ 65,- (eerste rang) en € 55 (tweede 
rang), inclusief programmaboekje 
en pauzedrankje. 



Larens Journaal

15

EET met je hart 
Vanaf 1 november is de campagne ‘Eet met je hart’ van start gegaan. Steun 
de senioren in Blaricum, Eemnes en Laren door 1 euro te doneren op jouw 
tafelrekening. 

Niemand kiest ervoor om te verpieteren achter de gera-
niums. Er is hulp nodig om de eenzaamheid structureel 
aan te pakken. Met de jaarlijkse EET met je hart cam-
pagne van stichting Met je hart, waar vorig jaar bijna 500 
restaurants aan deel hebben genomen, halen we lokaal 
voor lokaal geld op om onze structurele ontmoetingen 
voor senioren te blijven realiseren. In de BEL gemeenten 
doen dit jaar 4 restaurants mee. Restaurant Het Oude 
Raadhuis in Eemnes, Restaurant & Bar Mauve in Laren 
en Restaurant Rust Wat en Restaurant Bruis in Blari-
cum. 
Ook in de BEL gemeenten zijn er veel senioren die rond-
lopen met gevoelens van eenzaamheid. “Soms is dat in je 
eigen straat, zonder dat je het weet”, verteld Belinda 
Huiden, kernteamlid “Deze mensen krijgen wij o.a. in 
beeld door nauw samen te werken met zorg- en welzijns-
professionals. Door onze structurele ontmoetingen 
leren deze mensen anderen kennen en voelen ze zich 
gezien en gehoord.” De activiteiten van Met je hart wer-
den dit jaar beloond en bekroond met een Appeltje van 
Oranje uit handen van koningin Máxima. “Ons team 
van vrijwilligers is gedurende het gehele jaar bezig met 
het organiseren van ontmoetingen. Door de EET met je 
hart campagne hopen we dat meer mensen bereid zijn 
om zelf iets te doen aan het probleem van eenzaamheid 
bij het ouder worden. We roepen iedereen op om – als je 
toch uit eten gaat – dit te doen in een Met je hart restau-
rant. De ontmoetingen worden mede mogelijk gemaakt 
door deze jaarlijkse EET met je hart campagne die 6 
weken duurt en op 1 november van start is gegaan. Deze 
campagne brengt Blaricum, Eemnnes en Laren in direc-
te verbinding met haar senioren door middel van een 
basisbehoefte: eten. 
Ons steunen kan gemakkelijk door uiteten te gaan bij 
bijvoorbeeld Restaurant Het Oude Raadhuis, Restaurant 
& Bar Mauve, Restaurant Rust Wat of bij Restaurant 
Bruis en het doneren van € 1,- op jouw tafelrekening. 
Ook onze burgemeesters Roland van Benthem, Joan de 
Zwart-Bloch en Nanning Mol steunen ons tijdens deze 
campagne. 

Deze waardevolle euro wordt besteed aan ontmoetingen 
voor kwetsbare senioren in de BEL gemeenten. Deze ont-
moetingen draaien niet alleen om het ervaren van een 
leuke dag, maar gaan ook over het maken van contact en 
het sluiten van nieuwe vriendschappen. De uitspraak: 
“Ik hoor voor het eerst mijn eigen stem vandaag”, is waar 
wij het voor doen. Thuiskomen en een familielid, vriend 
of vriendin om de dag te spreken is voor velen zo ‘gewoon’. 
Voor hen is dit vaak, door o.a. het verliezen van een part-
ner of vrienden, niet het geval. 
Op onze website - 
www.metjehart.nl/gemeenten/blaricum-eemnes-laren/ 
vind je alle restaurants in jouw buurt die ook deelne-
men, meer verhalen van onze stamtafelgasten en de ont-
moetingen die plaatsvinden.
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Nieuws in beeld

Burgemeester Nanning Mol  
op bezoek in atelier Gitte Spee

Geuzenhoek bedankt de brandweer

Nieuwe publicatie over Erfgooiers Peter Kuipers Munneke te gast in 
Singer Sv Laren voetbalt zich weer aan kop

Vivium Zorggroep ontvangt 
‘koppelbedden’ van Stichting Roparun Word vriend van de Laarder Molen

Nieuw boek over Laren van Leo Janssen

Weitje aan Harmen Vosweg dumpplek 
van kleindieren

Mooi cadeau voor winnaars kleurplaatwedstrijd
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Burgemeester Nanning Mol  
op bezoek in atelier Gitte Spee

Geuzenhoek bedankt de brandweer

Uit het archief van de Historische kring Laren – 14
Door Bep (G.L.) De Boer

1919 (100 jaar geleden)

Heerlijk rustig, zich badend in het gouden 
zonlicht, ligt daar, half tusschen de geurende 
dennenbosschen verscholen, aan den drukken 
verkeersweg Laren- Amsterdam, de geheel 
gerestaureerde Kiosk “Crailoo”. Hebt ge gedwaald 
tusschen het eeuwenoude geboomte, hebt ge 
genoten van de onvolprezen rijkdommen die de 
herlevende natuur met kwistige hand heeft 
rondgestrooid en zoekt ge, vermoeide wandelaar 
of toerende f ietsrijdster, rust en lafenis? 
De gemakkelijke stoeltjes van Kiosk “Crailoo” 
noodigen u tot plaatsnemen uit. Beschermd door 
het groene looverdak tegen de al te brandende 
zonnestralen, is een zitje aldaar van veelzijdig 
genot. Voldoend ver van den weg af om uw 
droomen niet te verstoren of hinderlijk te zijn 
wanneer ge luisterd naar het gekwinkeleer der 
vogels, het melodieus gef luit der lijster of naar 
den nachtegaal als hij in alle toonaarden op 
onnavolgbare wijze zijn liederen uitgalmt. En 
zwijgt het vogelkoor dan staat het echtpaar 
Rotowski gereed om met meeslepend viool- en 
pianospel het aangename van uw verblijf op 
andere wijze te verhoogen. Zeiden we teveel toen 
we beweerden dat het genot veelzijdig is?
Wie het Gooi heeft bezocht en niet in de Kiosk 
“Crailoo” is geweest heeft veel verzuimd. (Veel 
later was dit het Theehuis van “Tante Aaltje”)

Bron: Het Larensch Dagblad 1919.

Wie een bezoek aan de Historische Kring wil 
brengen is van harte welkom iedere zaterdag 
van 14 – 16 uur in de Lindenhoeve aan de Van 
Nispenstraat 29 in Laren. 
Donateurs ontvangen het Kwartaalbericht.

Marjolein
Marjolein Speksnijder, werkt al ruim 15 
jaar als NVM register makelaar taxateur 
in het Gooi. Waarvan meer dan 10 jaar als 
onaf hankelijk kantoorhouder in Laren.

Banken willen geen spaargeld meer

Zomaar een kop uit de krant, of wat denkt u van; over-

sluiten NHG hypotheek wordt goedkoper. Nieuws of 

fake nieuws? Het ene moment euforie over de woning-

markt en anderzijds de woningmarkt gaat op slot. 

Maar gaat het op slot door de prijs of gebrek aan nieuw 

aanbod. De woningmarkt draait op haar lekker maar 

wordt geremd door de stikstofproblematiek. Hele 

woonwijken in aanbouw liggen stil, leveringen wor-

den uitgesteld en verkopen blijven uit. En dus de door-

stroom en daarmee de noodrem op de het systeem. 

Geweldig toch al die boeren die zich verenigingen in 

protest en in colonne naar de residentie zijn gaan. 

Groot applaus!, voor de boer die zijn werk neerlegt en 

voor het maatschappelijk belang opkomt, alle secto-

ren komen in het gedrang door stikstof. Tijd voor 

maatregelen! Ook u kunt meehelpen, wat te denken 

van isoleren het huis zoals bijvoorbeeld het dak, de 

spouw, dubbelglas, vloerisolatie. Of een warmtepomp, 

zonneboiler en of zonnepanelen voor een lagere ener-

gierekening. De rijksoverheid helpt mee via de rege-

ling SEEH subsidieregeling energiebesparing eigen 

huis, u dient minimaal twee maatregelen te treffen en 

na bewijs van toepassing en betaling ontvangt u de 

tegemoetkoming. Er is een handige rekentool waar-

mee u de hoogte van het subsidiebedrag kunt bereke-

nen. Ik zou zeggen op zijn minst drie vliegen in een 

klap, u heeft profijt van extra wooncomfort, waarde-

vermeerdering,  toename van woning courantheid en 

een  lagere energierekening. Zo helpen we met elkaar 

de woningmarkt op een hoger kwaliteitsniveau en uw 

spaargeld naar een hoger rendement. En wij helpen u 

graag op weg  naar een droompaleis stroomopwaarts.         
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Succesvolle brocante-, kunst- en 
kledingverkoop
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TheaTeragenda

Singer Laren BrinkhuiS TheaTer DickenS TheaTer roSa Spier huiS papageno huiS
Oude Drift 1 Brink 29 P.C. van den Brinkweg 11 Esseboom 2 Naarderstraat 77
035 539 39 39 035 751 39 91 035 887 23 76 035 538 67 97 035 538 80 91
receptie@singerlaren.nl info@hartvanlaren.nl dickens@ziggo.nl info@rosaspierhuis.nl email@stichtingpapageno.nl
www. singerlaren.nl www.hartvanlaren.nl www.dickenstheater.nl www.rosaspierhuis.nl www. stichtingpapageno.nl

Zaterdag 9 november
Klassieke Franse chansons met Igor Grix
11.00 uur – Theater aan de Brink € 5,00 
Laat u meevoeren u in de wereld van de klassieke Franse 
chansons als Igor Grix de prachtigste nummers zingt van 
onder andere Charles Aznavour en  Julien Clerc. 

Zaterdag 9 november
Levensecht – een muzikaal verhaal
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,00 incl. pauzedrankje
Zangeres en liedjesschrijver Miranda 
Melger brengt samen met haar vijf man 
sterke band een mix van eigen stukken 
van haar debuut cd ‘Levensecht’. 

Zondag 10 november
Papageno Koffieconcert: Appeltaartconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Het orkest van ‘Appeltaartconcerten’ bestaat uit professi-
onele musici die met appeltaart en klassieke muziek naar 
mensen toe komen. 

Zondag 10 & 17 november
De zwerftocht van Little Nell / The Old 
Curiosity Shop (Première)
Solotoneel met toverlantaarnbeelden
13.30 uur – Dickenstheater Laren
€ 20,00 (inclusief pauzedrankje)
In de speciale voorstellingen van 10 (première) en 17 
november krijgt het publiek een bestseller van Charles Dic-
kens gepresenteerd in vertaling en toneelbewerking van 
Else Flim.  Zie meer informatie pagina pagina 26.

Zondag 10 november
Rovers (4+) - Meneer Monster
15.00 uur – Singer Theater
€ 19,50 | Singer supporters € 17,00
Na jeugdtheaterhits als Over een kleine 
mol, De Gruffalo en De Waanzinnige 
Boomhut kunnen we amper wachten op 
de nieuwe familievoorstelling van Meneer Monster.

Zondag 3 november
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
200ste koffieconcert: Nadav Katan (piano)

Zondag 3 november
Eemjazz 
15.00 – 17.00 uur – Foyer Brinkhuis
Gratis entree
Voor Eemjazz, het feestelijk en zo nodig 
fluisterzacht spelend kwintet, is ‘swing’ altijd de hoofd-
moot gebleven. Daarbij kwamen algauw standards, ballads 
en latin. Verder valt de keus op werkelijk alles wat de band-
leden leuk vinden om te spelen en te zingen.

Zondag 3 november
Noé Inui (viool) en Vassilis Varvaresos 
(piano)
15.30 uur – Rosa Spier Huis
Regulier € 15,00 | Vriend € 12,50
Toen dit onweerstaanbare tweetal zijn 
eerste gezamenlijke optreden beëindigde, was meteen dui-
delijk dat de samenwerking niet van tijdelijke aard zou zijn. 
Als duo zijn de twee regelmatig te beluis-
teren in zalen in vele Europese landen.  

Donderdag 7 november
FRAZZ – Chanson in Jazz
20.15 uur – Theater aan de Brink
€  18,00 incl. pauzedrankje
FRAZZ speelt, om het kort te zeggen, chanson in een jazzy 
jasje. Zonder accordeon. Met een vleugje nostalgie en een 
flinke dosis bossa nova.  

Vrijdag 8 november
Lang verhaal kort (reprise) – Remco Veldhuis
20.15 uur – Singer Theater
€ 25,00 | Singer supporters €  22,50
Een rondleiding ver van de gebaande 
paden, door een gids die net zo twijfelt 
over de inhoud als jij. Terwijl de klok door 
tikt komt hij de mooiste verhalen tegen…
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Woensdag 13 november
Een Heilige avond - Peter Bolhuis en 
Yvonne van den Hurk
20.15 uur – Singer Theater
€ 25,00 | Singer supporters € 22,50
Het is Kerstavond. Een vrouw, hoogleraar politieke filosofie, 
is uit haar taxi gehaald door de politie en wordt verhoord op 
het bureau. Haar ondervrager lijkt alles van haar te weten.

Donderdag 14 november
Roel C. Verburg & Harry Glotzbach: 
Comedy & Guitars
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,00 incl. pauzedrankje
Comedy is cool, gitaren zijn nog veel coo-
ler, dus deze muzikale en hilarische come-
dyshow ‘Comedy & Guitars’ is übercool. 
Een ‘must see’ voor alle muziek-, gitaar- 
en comedy-liefhebbers. Top-comedians Harry Glotzbach en 
Roel C. Verburg verzorgen een nieuwe en een in Nederland 
en België nog niet eerder vertoonde muzikale comedyshow.

Zondag 17 november
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Quintessenza (blaaskwintet) 

Donderdag 21 november
“Liefde is… LiedjesCabaret”
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,00 incl. pauzedrankje
Een mooie gevarieerde show, die 
geheel in het teken staat van de liefde in de breedste zin van 
het woord. Gideon Calis, zanger, entertainer en cabaretier 
staat samen met pianist en componist Mark Kirkenier op de 
planken bij u in de buurt. 

Zondag 24 november
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Charlotte Gulikers (cello) en Esther ten Kate (cello)

Donderdag 28 november
Aristakes: Concert ‘Mooie Liedjes’
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,00 incl. pauzedrankje
Twee jaar geleden zette Aristakes zijn 
eerste stappen in de theaterwereld. De warme, gepassio-
neerde manier en de enorme bezieling, zoals Aristakes 
zijn publiek amuseert, met een lach en een traan, raken 
vele toeschouwers in het hart.Aristakes, een virtuoos 
pianist met een warme stem, die je raakt!

Donderdag 28 november
Motel (Reprise) - Thomas Acda
20.15 uur – Singer Theater
€ 27,50 | Singer supporters € 25,00
Begeleid door gitarist David Middelhoff en percussionist 
Laura Trompetter brengt Thomas verhalen en liedjes 
over liefde, vriendschap, dood, vallen en opstaan.

Zondag 1 december
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Aries Saxophone Quartet: Chi-Chun Chen (sopraansaxo-
foon), Thitipol Piseskul (altsaxofoon), Hy-Huu Dang 
(tenorsaxofoon), Sebastiaan Cooman (baritonsaxofoon).

Zondag 1 december 
Bij twijfel hard zingen - Francis van 
Broekhuizen, e.a.
15.00 uur – Singer Theater
€ 25,00 | Singer supporters € 22,50
Zang heeft in het persoonlijke leven van Francis een 
belangrijke rol gespeeld, en ze is een vurig pleitbezorger 
van de schoonheid van klassieke muziek.

TheaTeragenda

Plaatsen reserveren voor het Dickenstheater Laren: 
dickens@ziggo.nl of 035 8872376
Kaarten voor Singer: via kassa@singerlaren.nl of online via 
singerlaren.nl Kaarten voor theater- en filmvoorstellingen in het Brinkhuis: 
online via het ticketformulier op www.hartvanlaren.nl. Indien u hier niet uit-
komt dan kunt u op de dag van de voorstelling – vanaf een uur voor het begin 
van de voorstelling – uw kaartje(s) via pinbetaling aan de balie kopen. 

Let op, er zijn geen theatervoorstellingen meer op de maandag- en vrijdag-
avond. Deze zijn i.v.m. de nieuwe openingstijden naar de dinsdag- en don-
derdagavond verplaatst. 
Kaarten voor concerten in het Papageno Huis: Reserveren via 
www.papageno.nl/papageno-huis/activiteiten/papageno-koffieconcerten
Voor voorstellingen of concerten in het Rosa Spier Huis kunt u tickets 
bestellen via de website www.rosaspierhuis.nl of bij de receptie.
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Films Brinkhuis november 
Woensdag 6 november 14.30 uur  Stan & Ollie
Woensdag 6 november 19:30 uur Gloria Bell
Woensdag 13 november 14:30 uur Gloria Bell
Woensdag 13 november  19:30 uur Red Joan
Woensdag 20 november  14:30 uur Red Joan
Woensdag 20 november 19:30 uur  Claire Darling
Woensdag 27 november  14:30 uur  Claire Darling
Woensdag 27 november  19:30 uur  Queen of Hearts
Woendag 4 december  14:30 uur  Queen of Hearts

Entree: 5,- Euro 
Graag online reserveren via www.hartvanlaren.nl. 
Indien u hier niet uitkomt dan kunt u op de dag van de voorstelling – vanaf 12.30 
uur – uw kaartje(s) via pinbetaling aan de balie kopen.

Luncharrangement (tussen 12:30 – 14:00)
Op vertoon van uw filmkaartje bieden wij u voor € 5,50 een 
lekker broodje van onze kaart begeleid met een soepje in een 
klein glas.

Borrelarrangement (vanaf 16:00 uur) 
Of na af loop van de film voor € 5,50 een lekker glas wijn 

inclusief een assortiment kaas & worst. 

Activiteiten missariaat van Verlichting’. Deze ‘avant-gardisten’ wil-
len de straten en de pleinen, het onderwijs en uiteinde-
lijk de mens zelf opnieuw vormgeven. De verbeelding 
aan de macht!  Maar de bolsjewieken hebben eigenlijk 
geen idee wie die door hen aangestelde hemelbestormers 
en dromers zijn, en de kunstenaars zelf zijn politiek vol-
komen naïef. Al snel valt de coalitie tussen bolsjewieken 
en avant-gardisten uit elkaar. Terwijl de reputatie van 
deze radicale kunstenaars in Europa groeit, worden zij 
in de nieuwe Sovjetstaat gemarginaliseerd en onder-
drukt. Sommigen emigreren naar Europa, anderen blij-
ven en zinken langzaam weg in het moeras van Stalins 
terreurstaat. De Avant-gardisten is het eerste boek waar-
in deze verbijsterende geschiedenis in zijn geheel is 
beschreven. Gebruikmakend van een ongehoorde hoe-
veelheid dagboekfragmenten, brieven, memoires en 
belangrijke nieuwe archiefvondsten, brengt Sjeng 
Scheijen de dramatische, soms hartverscheurende ver-
halen van deze kunstenaars weergaloos tot leven. Sjeng 
Scheijen (1972) is slavist en specialist Russische kunst van 
de vroege twintigste eeuw. Zijn biografie van Sergej 
Diaghilev werd wereldwijd geprezen, en belandde op de 
eindejaarslijsten van beste boeken van The New York 
Times, The New Yorker en The Sunday Times. De lezing 
begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Kosten: € 7,50 
(leden) en € 10,00 (niet leden). Reserveren gewenst via 
www.bibliotheekhlb.nl. Bibliotheek Huizen is te vinden 
aan Plein 2000-1, 1271 KK Huizen.

Heeft uw zoon of dochter ondersteuning nodig met het 
huiswerk? Of is de leerling op zoek naar een rustige plek 
om te werken? Vanaf 1 oktober kan er huiswerkbegelei-
ding worden gevolgd bij SV Laren 99. De huiswerkbege-
leiding wordt verzorgd door de landelijke partij abcbij-
les. Sport uw kind bij SV Laren 99? Dan kan uw kind na 
schooltijd huiswerkbegeleiding volgen. Na de huiswerk-
begeleiding kan er aansluitend getraind worden.Bij 
huiswerkbegeleiding op onze locatie is er veel ruimte 
voor persoonlijke aandacht en professionele begeleiding. 
Voor elke twee leerlingen is er één huiswerkbegeleider 
aanwezig. Gedurende de huiswerkbegeleiding kan uw 
kind vragen stellen over de stof, wordt er geholpen met 
plannen en controleren wij of de leerling het leerwerk 
goed kent. Hierdoor heeft uw kind minder stress, meer 
vrije tijd en worden er hopelijk snel betere cijfers 
behaald. Meer weten? Bel: 06-18906393 of kijk op 
abcbijles.nl/huiswerkbegeleiding-laren.

Bijles bij SV Laren

HLB Academie presen-
teert op vrijdag 1 novem-
ber in de bibliotheek 
Huizen een lezing over 
het boek ‘De avant-gar-
disten’ van Sjeng 
Scheijen.  Rusland, okto-
ber 1917. De bolsjewieken 
grijpen de macht. Rus-
land en de wereld zullen 
nooit meer hetzelfde 
zijn. Vijf maanden na de 

revolutie benoemen de nieuwe machthebbers nu wereld-
beroemde kunstenaars als Kazimir Malevitsj, Vasili 
Kandinsky, Vladimir Tatlin en Marc Chagall op hoge 
ambtelijke posten in het zojuist gevormde ‘Volkscom-

Lezing De avant-gardisten
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Wilt u vitaal, gezond en f it 
blijven? Sporten is niet alleen 
supergezond, maar ook nog 
eens heel leuk! Jovitaal Fitness 
biedt u de mogelijkheid om te 
f itnessen met leeftijdsgenoten 
in gezellige kleinschalige 
groepen (max. 8 personen) 
onder professionele begeleiding. Tijdens de f itnesslessen 
staat persoonlijke aandacht centraal en wordt er natuur-
lijk rekening gehouden met eventuele blessures of licha-
melijke klachten. Waar? Jovitaal Fitness in Johannesho-
ve, Eemnesserweg 42 te Laren. Wanneer? Maandag 13.00 
uur – 15.00 uur bij Esther Schipper; Dinsdag 09.00 uur – 
12.00 uur bij Esther Schipper; Woensdag 09.00 uur – 12.00 
uur bij Vasco Feeterse. Neem contact op voor een gratis 
proef les! Bel Esther Schipper,  06 16 244 991 als u op 
maandag of dinsdag wilt sporten, of Vasco Feeterse, 06 55 
728 185 als uw voorkeur uitgaat naar de woensdag.

Op 14 januari 2020 stopt 
Microsoft definitief met 
de ondersteuning van 
Windows 7. Dat houdt in 
dat Microsoft geen veilig-
heidsupdates meer ver-
spreidt. Werkt u nog met 
Windows 7 en wilt u op 

een veilige manier gebruik blijven maken van uw PC? 
Stap dan alsnog over op Windows 10 of kies voor een 
ander besturingssysteem. Heeft u daar vragen over of 
kunt u er wel wat hulp bij gebruiken? Kom dan naar de 
PC Helpdesk BEL. De vrijwilligers van de PC Helpdesk 
BEL zijn iedere werkdag van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig 
in het Brinkhuis. Zij kunnen u adviseren en assisteren 
bij het maken van een goede keuze en verwelkomen u 
graag met een kopje koff ie of thee. Meer informatie: 
www.pchelpdeskbel.nl.

De Herensociëteit Jan Ham-
dorff te Laren, ooit ontstaan 
in het beroemde Kroegje van 
Hotel Hamdorff, bestaat dit 
jaar 60 jaar. Het hele jaar is 
hier aandacht voor geweest, 
onder meer middels een 

open avond waar ook niet-leden welkom waren en Karel 
Loeff een boeiende lezing hield over de historie van Laren 
aan de hand van vaak nog bestaande karakteristieke pan-

Fitness voor senioren

Windows 7 stopt, wat nu?

Sociëteit Jan Hamdorff 60 jaar

den. Van de Historische Kring Laren kreeg de Sociëteit 
een buste van Jaap Buurke, de latere exploitant van Hotel 
Hamdorff, in bruikleen. In juni van dit jaar is een feest-
weekend voor de leden met partners georganiseerd en 
deze vond plaats in en om Avifauna te Alphen aan de Rijn. 
Er werd gevaren, gegeten en gedronken, gedanst en er 
was de mogelijkheid om het schitterende Vogelpark te 
bezoeken. Deze activiteiten sluiten geheel aan bij de aard 
van deze Herensociëteit: interesse en actief in onze leef-
omgeving, intensieve en vriendschappelijke onderlinge 
contacten in een altijd ontspannen en gezellige sfeer. Dat 
vertaalt zich ook in activiteiten als schaken, biljarten, 
golfen, bridgen, debaten, beleggen en dineren, naast een 
kwartaalborrel waar de partners van de leden ook wel-
kom zijn en de wekelijkse sociëteitsavond op donderdag. 
Meer informatie over deze Herensociëteit is te vinden op 
www.societeithamdorff.nl. Geïnteresseerden zijn wel-
kom op een donderdagavond; graag vooraf aanmelden via 
secretaris@societeithamdorff.nl.

Kom op maandag lunchen in het Papageno Restaurant 
en geef de jongeren van het Papageno Huis een kans. 
Iedere maandag wordt het restaurant gerund door de 
jongeren van Papageno-dagbesteding, die in opleiding 
zijn. U kunt reserveren voor een speciale driegangen-
lunch á € 11,75 die door de jongeren zelf wordt bereid. Er 
is die dag geen keuzemenu en het restaurant is op maan-
dag geopend van 12.30 uur tot 15.00 uur. Reserveren kan 
telefonisch 035 – 8884303 of via 
horeca@stichtingpapageno.nl.

In de werk- of privé-
sfeer ontstaan soms 
problemen die je maar 
niet kunt oplossen. Je 
begrijpt niet waarom 
dit jou overkomt en 
wat de oorzaak daar-
van nu eigenlijk is. Of 
je herkent bepaalde 
gedragspatronen van 

jezelf die je wel wilt veranderen, maar je weet niet hoe. 
Een reading kan dan uitkomst bieden. Tijdens de rea-
ding wordt de energetische blauwdruk van jouw ziel 
geraadpleegd: jouw Akasha Kronieken. Dit kan leiden tot 
praktische èn diepgaande inzichten in het ‘hoe en waar-
om’ van jouw probleem, en kan je helpen in je verdere 
persoonlijke ontwikkeling. Belangstelling? Kijk dan op 
www.camalarah.nl voor meer informatie, of bel met 
Carla Hamburger, tel. 035 538 05 51.

Eten voor het goede doel

Reading



Staat u op het punt uw strijkbout, broodrooster of andere 
apparaat weg te gooien omdat  het niet meer werkt? Kom 
er dan eerst mee naar het Repair Café in zorgcentrum 
Johanneshove waar u zaterdag 2 november vanaf 10.00 
uur samen met de deskundige reparateurs kunt kijken of 
reparatie mogelijk is. Dat is vaak het geval waardoor 
weggooien niet nodig blijkt te  zijn. Dat is goed voor het 
milieu (en voor uw portemonnee). U kunt terecht met 
huishoudelijke apparaten, klokken, tuingereedschap, 
f ietsen (verlichting) en beschadigde kleding. De repara-
ties worden kosteloos uitgevoerd. Het Repair Café sluit 
om 13.00 uur. Na 12.00 uur worden geen reparaties meer 
aangenomen. 

Vanaf 2 november aanstaande presenteert Ferdi Bolland 
elke zaterdagavond tussen 18 en 19 uur zijn nieuwe radio-
show: Ferdi’s Gouden Hits Museum bij NH Radio. Ferdi 
Bolland draait in zijn nieuwe radioshow iconische songs 
van legendarische artiesten en bands, van de 60’s tot nu. 
Als succesvol songwriter en producer vertelt hij ook meer 
over de achtergronden en de belangrijke mensen achter 
de grote hits. Ferdi: ”Ik heb al veel verschillende dingen 
gedaan in mijn carrière en een eigen radioshow stond ook 
al lang op mijn persoonlijke bucketlist. Ik ben dan ook 
blij dat die wens nu in vervulling gaat. Ik heb altijd als 
gast bij talloze radioshows en DJ’s aan de andere kant 
gezeten en nu kan ik in mijn radioshow mijn favoriete 
platen draaien, verhalen vertellen over de songs en de 
makers en interessante, bekende gasten uitnodigen”. 
Ferdi’s Gouden Hits Museum gaat zaterdagavond 2 
november tussen 18 en 19 uur in première bij NH Radio.

Singer Laren, Co Live, de Keep an Eye Foundation en NH 
Gooi Radio werken samen om op iedere eerste zondag 

Repair Café Laren 

Ferdi’s Gouden Hits Museum

Zondagen vol jazzmuziek 
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Ton van der Linden, 
maker van illustra-
ties, schilderijen en 
bronzen beelden, is 
pas onlangs in Eem-
nes komen wonen. 
Op de kleuterschool 
werd zijn tekentalent 
reeds onderkend, 
maar een kunstzin-

nige opleiding was in zijn milieu minder gebruikelijk. 
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en Ton ontwik-
kelde zijn creativiteit daarom als autodidact naast zijn 
‘normale’ werk in loondienst. Na een leven vol illustra-
tie-, schets-, schilder- en tekenwerk werd in 2018 een 
derde dimensie toegevoegd: sculpturen in brons. En niet 
zonder succes. Inspiratie voor zijn beelden vindt Ton in 
de interactie tussen mensen onderling en hun verhou-
ding tot de ruimte, beweging en non-verbale communi-
catie. Bij het vervaardigen van zijn beelden zoekt hij 
altijd naar zeggingskracht. Naar die ene verstilde pose 
waarin de beweging verstilt en de emotie stolt tot een 
moment van oneindigheid. Hij probeert de vlotte trefze-
kere toets van de schetser/aquarellist in hem te bewaren. 
Alles moet ‘kloppen’ voor een geslaagde transformatie 
van inspiratie via materie naar kunst die je raken kan. 
Zijn bronzen beelden maakten in 2019 deel uit van de 
collectie van galerie Smelik en Stokking te Den Haag. 
Werk van Ton van der Linden is nog tot en met 12 novem-
ber te zien in het BEL Kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes. 
De expositie is tijdens openingsuren gratis toegankelijk.

Op zaterdag 2 november 
wordt de waarde van bijzon-
dere spullen door een expert 
vastgesteld in het Kring-
loopCentrum in Eemnes en 
het KringloopCentrum aan 
de Machineweg in Huizen. 
Tussen 10.00 en 12.30 uur 
kan dit in Eemnes en tussen 
14.00 en 16.00 uur in Hui-
zen. Iedereen die thuis een 
bijzonder voorwerp heeft 

kan dit meenemen en laten beoordelen. Dit kan iets van 
glas of keramiek zijn of bijvoorbeeld een schilderij of een 
ets. Er kunnen meerdere stuks beoordeeld worden, maar 
de tijd per persoon is beperkt om zoveel mogelijk men-
sen een kans te geven. Bij deze gezellige activiteit kan 
iedereen gewoon aanschuiven en deze is gratis.

Vitrine-expositie van Ton van der Linden 

Tussen antiek en kitsch 



betrokken werkende vrouwen: circa 93.000 leden in 125 
landen. Dit doen we door het werven van fondsen voor 
steeds wisselende goede doelen. Club Bussum bestaat uit 
43 werkende vrouwen uit het Gooi, die hieraan graag een 
bijdrage leveren. Op www.soroptimist.nl vindt u meer 
informatie. 

Elke eerste maandag van de 
maand organiseert Versa 
Welzijn in het Larense 
Brinkhuis een lezing voor 
55-plussers. Maandag 4 
november houdt Ron Cou-
vée wederom een lezing over 
de Gooise stoomtram die in 
1947 werd opgeheven en bij 
velen nog in herinnering 

voortleeft.  Omdat de lezing vorig jaar was uitverkocht 
en er mensen teleurgesteld moesten worden, heeft het 
team van Versa Welzijn besloten de lezing nog een keer 
te houden. Wij stappen dit keer echter niet in op het 
Amsterdamse Weesperpoortstation, maar beginnen de 
reis in Muiden en gaan via Naarden-Vesting, Huizen, 
Blaricum en Laren naar Hilversum. Uiteraard wordt ook 
het station Naarden-Bussum aangedaan. Ron Couvée zal 
zijn verhaal opluisteren met fraaie f ilm- en fotobeelden. 
Als u destijds zelf met de tram hebt gereisd of misschien 
wel bij de Gooise stoomtram hebt gewerkt, kunt u uw 
herinneringen tijdens of na de lezing delen met Ron 
Couvée en met het aanwezige publiek. Uw bijdrage 
wordt zeer op prijs gesteld. Ook als u bijzonder foto- of 
f ilmmateriaal of andere aan de tram gerelateerde voor-
werpen in uw bezit hebt, verzoeken wij u dit mee te bren-
gen. De lezing start om 14.00 uur. De toegangsprijs 
bedraagt € 5,- (geen pin) inclusief koffie of thee tijdens de 
pauze. Aanmelden vooraf is raadzaam. Dat kan via mail 
abijleveld@versawelzijn.nl of telefonisch 06 49 37 71 71. 
  

De theoloog Alain Verheij komt op dinsdag 5 november 
in de Johanneskerk spreken over zijn boek God en ik; 

Lezing ‘de Gooise stoomtram’

Waarom nog verdiepen in verhalen over God?

23

van de maand de jazz in Laren te vieren. Zo strijkt om 
13.30 uur Co de Kloet neer in het Nick Vollebregt Jazzcafé, 
waar met live optredens, interviews en vaste tafelgasten 
een registratie wordt gemaakt voor het NTR-radiopro-
gramma Co Live. Singer Laren organiseert daarna ‘Singer 
Swinging Sundays’: het museum is open, er is een mati-
neevoorstelling in het theater (15.00 uur) en om 16.15 uur 
start een jazzconcert in de sfeervolle villa. Er wordt een 
registratie van het concert uitgezonden in het NH Gooi 
radioprogramma Yes to Jazz en de presentatie van het de 
concerten is in handen van Kent Hanson. Kent Hanson 
is al lang betrokken bij de jazzmuziek in Laren en voor 
hem gaat dan ook een lang gekoesterde wens in vervul-
ling: “De jazz hoort thuis in Laren” stelt de presentator. 
De programmering van de ‘Singer Swinging Sudays’ 
wordt verzorgd door de Keep an Eye Foundation in 
samenwerking met het Amsterdams Conservatorium. 
Samen bieden zijn jonge jazztalenten een mooi podium. 
Zondag 3 november is de beurt aan trompettist Ian Clea-
ver, één van de meest veelbelovende jonge jazzmusici 
van Nederlandse bodem. Opgroeiend in Amsterdam, 
kwam hij op jonge leeftijd al in contact met improvise-
ren, en sinds zijn 16e treedt hij professioneel op met 
diverse groepen en bigbands. Kijk voor meer informatie 
op www.singerlaren.nl/iancleaver. De ‘Singer Swinging 
Sundays’ zijn vrij toegankelijk.

Soroptimistclub Bussum e.o. organi-
seert op 3 november een bijzonder 
muziek- en cabaretevenement in 
Naarden. De opbrengst gaat naar het 
goede doel `The Bridge2hope´. U bent 
tussen 14.00 en 17.00 uur van harte 

welkom! U kiest één van de zeven routes, die u - in wis-
selende volgorde - leidt langs één van de deelnemende 
huiskamers in de vesting, de schitterende Andreaskerk 
en podium de Mess. Op iedere locatie wacht u een bijzon-
der muziek- en/of cabaretoptreden. Laat u verrassen en 
kom genieten van een divers programma, dat onze club 
heeft samengesteld in samenwerking met Podium de 
Mess.  Kaarten á 30 euro zijn te bestellen via www.
demess.nl, en komen ten goede aan ´ TheBridge2hope´. De 
stichting Bridge to hope zet zich in om mensen, meestal 
vrouwen die slachtoffer zijn geworden van mensen han-
delaren en vaak in de seksindustrie zijn beland, weer 
grip op hun leven te laten krijgen. Meer info: www.the-
bridge2hope.org. Soroptimisten werken wereldwijd 
samen in lokale, landelijke en internationale activitei-
ten om een betere positie met name vrouwen en kinde-
ren te realiseren. Soroptimistclub Bussum e.o. is onder-
deel van dit wereldwijde netwerk van maatschappelijk 

Cultuur binnen de Wallen
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iedereen die zich te oud voelt voor de disco en te jong 
voor de geraniums. Dansen op de Brink vindt plaats op 
dinsdag 5 november in de foyer van het Brinkhuis. De 
avond begint om 20.15 uur en duurt tot 22.00 uur. Deze 
avond wordt mogelijk gemaakt door stichting De Bla-
rickhof, Het Brinkhuis en Versa Welzijn.

Iedere eerste woensdag van de maand is er in de Bongerd 
aan de JHR Roellaan in Eemnes een borreluurtje met 
spelletjes. De borrel is voor de leden van de seniorenver-
eniging de BasBEL met hun introducees. Mensen kun-
nen zondig worden opgehaald. De eerstvolgende borrel 
vindt plaats op woensdag 6 november.

In het kader van de ‘Nederland 
Leest’-campagne met als thema 
duurzaamheid, is auteur Karen 
Kammeraat van het boek ‘gewoon 
goed: jouw koopgids voor een mooi-
ere wereld’ uitgenodigd op woens-
dagavond 6 november vanaf 20.00 
uur in bibliotheek Huizen. Karen 

Kammeraat is al 25 jaar bezig met een zoektocht naar 
duurzame producten. Tegelijkertijd moeten die produc-
ten wel leuk, lekker en betaalbaar zijn en moet het kopen 
ervan in onze drukke levens passen. Kammeraat is zelf bij 
lange na nog niet perfect als het gaat om winkelen en 
boodschappen doen, maar ze blijft wel optimistisch.  Als 
we allemaal onze kleine bijdrage leveren komen we 
samen een heel eind. Deze gratis lezing is georganiseerd 
in samenwerking met GroenLinks Huizen. Kaarten 
reserveren via bibliohteekhlb.nl.

Op donderdag 7 november opent 
burgemeester Nanning Mol om 
17.00 uur de laatste BEL Art exposi-
tie van 2019 met werk van Vincent 
van der Geest, Jan-Willem van 
Oldeneel en Ruud Termijn. Hoe-
wel hun werk zeer uiteenlopend is, 
hebben de kunstenaars met elkaar 
gemeen dat hun werken grensver-
leggend zijn. Digitaal kunstenaar Vincent van der Geest 
volgde zijn opleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten 
in Utrecht. Vanuit zijn studio FIN ART maakt hij digi-
taal geconstrueerde foto’s en werkt hij als (motion) grap-
hic designer. In zijn foto’s zoekt hij de kracht van de een-
voud en creëert hij met strakke en heldere ontwerpen 
een eigen wereld. Daarnaast ontwerpt hij in opdracht 

Borreluurtje BasBEL

Duurzaamheid voor groentjes 

BEL Art Beyond limits

theologisch boek van het jaar 2018. Hij neemt de volgen-
de vraag als uitgangspunt: wat bezielt een 21e-eeuwse 
westerling om zich nog te verdiepen in verhalen over 
God?  Alain Verheij (1989) is schrijver, journalist, blogger, 
dominee en zelf benoemd ‘Theoloog des Twitterlands’. 
Hij is zelf misschien wel het meest nieuwsgierig naar 
het antwoord op die vraag. In God en ik schrijft hij per-
soonlijk, kritisch en een tikje ironisch over zijn geloof.  
Met een scherp oog analyseert hij onze tijd. Hij ziet hoe 
de christelijke verhalen en gebruiken wel degelijk iets te 
zeggen hebben over de wereld van nu. Zo kun je de vas-
tentijd zien als een detox die zorgt voor meer zelfref lec-
tie en solidariteit. Verhalen over Jezus, Job, Mozes en 
Petrus zetten je aan tot denken over hoop, vertrouwen en 
volharding. Al eeuwenlang putten mensen kennis, goe-
de raad, hoop en troost uit de Bijbel. Aan de hand van 
deze oude verhalen werpt God en ik licht op hedendaag-
se levensvragen. Verheij studeerde Theologie en Bijbels-
tudies in Amersfoort en Leiden, is gespecialiseerd in de 
Hebreeuwse Bijbel en Ugaritische taal. Het Ugaritisch 
wordt beschouwd als een Semitische taal en is daarmee 
verwant aan onder andere het Arabisch, Aramees en 
Hebreeuws.  Alain Verheij doet op dit moment promotie-
onderzoek naar deze taal, aan de Universiteit van Leiden. 
Hij is lid van het Theologisch Elftal van Trouw en is een 
van de curatoren van de Blendle-rubriek Geest. Weke-
lijks was hij als huisdeskundige op het gebied van religie 
te horen bij De ochtend op NPO Radio 1. Zijn artikelen 
voor Reporters Online behoren tot de best gelezen stuk-
ken op Blendle. Deze avond is in het kader van het thema 
‘Inf luencers’  georganiseerd door de Protestantse 
Gemeente Laren Eemnes (PGLE). Datum, tijd en plaats: 
dinsdag 5 november 2019 van 19.30 tot 21.30 uur in de 
Johanneskerk aan de Naarderstraat 5 in het centrum van 
Laren.  Bij binnenkomst koffie of thee en bij de afsluiting 
een glas wijn. De toegang is gratis maar een bijdrage 
wordt zeer op prijs gesteld!  

Jong van geest en zin om te dan-
sen? Kom dan naar Dansen op de 
Brink, een dansavond speciaal 
voor jongere ouderen. Dans en 
zing mee op heerlijke herkenbare 
live muziek van de sixties tot nu! 
De Larense zanger Rolf Menist 
reist met u door de tijd, met nieuw 
repertoire, af en toe een verzoekje, 

Duitse schlagers, Franse chansons, Nederlands- en 
Engelstalige muziek. De entree is gratis, u betaalt alleen 
voor de hapjes en de drankjes. Opgeven is niet nodig. 
Kortom, een leuke gezellige dans- en muziekavond voor 

Dansen op de Brink
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Start en f inish zijn zoals gebruikelijk bij SV Laren aan 
het Schuilkerkpad in Laren. Tussen 8.45 en 9.15 uur kan 
er in de kantine worden ingeschreven. Om 9.30 uur gaat 
het gezelschap op pad. Er wordt een bijdrage van 3,50 
euro (KWBN-leden 2,50 euro) gevraagd voor de koff ie met 
koek onderweg. Honden mogen niet mee.

Vijf jaar geleden is de 
f inanciering voor verzor-
gingshuizen (wat we vroe-
ger ook wel bejaardenhui-
zen noemden) stopgezet. 
De achtergrond hiervan 
was om mensen langer 
thuis te laten wonen. Als 
dat thuis wonen echt niet 
meer gaat, dan is er het 
verpleeghuis. Maar tussen 
thuis en het verpleeghuis 
zit voor veel mensen een te groot gat. De behoefte aan 
comfort, veiligheid en gezelligheid van een verzorgings-
huis bestaat nog steeds. Bij Vivium bestaat het verzor-
gingshuis nog wel. Echter, de f inanciering is veranderd 
en het heet nu Zorgeloos wonen. Senioren zijn hier mét 
of zonder zorg-indicatie van harte welkom om een 
appartement te huren, om in alle privacy op zichzelf te 
kunnen zijn. Service en zorg is binnen handbereik, even-
als gezelschap. Bovendien is er 24 uur per dag een Vivi-
um-medewerker aanwezig. En verandert een persoonlij-
ke situatie in de toekomst? Dan verandert de zorg mee. 
Zodat bewoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 
blijven wonen. Op zaterdag 9 november zet Vivium de 
deuren open van vier Zorgeloos wonen-locaties: De Gooi-
se Warande aan de Mezenlaan 19 in Bussum, Godelinde 
aan de Jozef Israëlslaan 1 in Bussum, Johanneshove aan 
de Eemnesserweg 42 in Laren, Oversingel aan de Hugo de 
Grootlaan 30 in Weesp.
Tijdens deze Open dag van 10.00 tot 13.00 uur krijgen 
bezoekers uitleg over het Zorgeloos wonen bij Vivium. 
Ook kunnen zij de locatie en een appartement bezichti-
gen. Tenslotte proeven zij zelf de sfeer, bijvoorbeeld ook 
tijdens een kopje koff ie of lunch in één van de gezellige 
restaurants. Voor het precieze programma gedurende de 
Open dag: www.vivium.nl/opendag. Bezoekers vinden 
op deze website ook meer informatie over de tarieven 
voor huur en woonservicekosten. Heeft u 9 november al 
andere plannen? Neem dan contact op met de Klanten-
service via info@vivium.nl of 035 – 6 924 924 om een per-
soonlijke rondleiding aan te vragen op één van de vier 
locaties naar keuze.

Open dag Zorgeloos wonen

logo’s, huisstijlen en animaties. 
Jan-Willem van Oldeneel is opge-
leid als industrieel ontwerper en is 
nu werkzaam als beeldhouwer. Hij 
maakt zowel vrij werk, als werken 
in opdracht, bijvoorbeeld voor spe-
ciale levensgebeurtenissen.  Hij 
creëert geboetseerde portretten van 
mensen en dieren gegoten in brons 
en objecten vervaardigd uit (gegoten) aluminium, brons 
of zilver, geblazen of vlak glas, bewerkt hout en natuur-
steen, of een combinatie daarvan. Ervaring met het glas-
blazen heeft hij opgedaan toen hij werkzaam was als 
product manager bij de Glasfabriek Leerdam. Zijn inspi-
ratie voor het glas vindt hij veelal in de natuur. 
Initieel heeft de voor-
liefde voor metaal zich 
bij Ruud gemanifes-
teerd in het ontwer-
pen en fabriceren van 
het interieur inclusief meubilair voor zijn horecabedrij-
ven in centrum Utrecht. Zijn passie voor design en crea-
tie was zo sterk dat hij in 2004 besloten heeft om het roer 
om te gooien en zich volledig te richten op zijn metaal-
kunst. Zijn inspiratie vind hij zowel in de natuur als in 
het industriële wat een bijzondere mix van “strak tot 
organisch”  oplevert.  Ruud is door “trial and error” con-
tinu bezig zich te ontwikkelen in het bewerken, etsen en 
fuseren van metalen. Hierdoor heeft hij door de jaren 
heen zijn technieken weten te ontwikkelen wat tot 
uiting komt in zijn originele, verrassende en vernieu-
wende werken in verschillende disciplines.   De tentoon-
stelling is nog tot en met 7 januari 2020 gratis te bezoe-
ken tijdens openingsuren van het BEL Kantoor 
(gemeentehuis) in Eemnes. 

Na het daverend succes 
van de elfde editie van 
de Gooise vierdaagse 
afgelopen zomer, met 
als hoogtepunt de fees-
telijke toekenning van 
de Larense Erepenning, 
staat de wandelclub weer te trappelen voor een nieuwe 
seizoen maandelijkse groepswandelingen door onze 
fraaie regio. Afgetrapt wordt op zondag 10 november met 
een 18 kilometer lange dagtocht vanuit Laren over de 
Wester- en Bussummerheide naar Bussum, waar halver-
wege bij Sportcentrum De Zandzee gepauzeerd wordt. 
De terugweg gaat via de Franse Kampheide, het Span-
derswoud en de heidevelden tussen Laren en Hilversum. 

Wandelclub start met heidetocht
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Scrooge, die ten slotte een sociaal voelend mens wordt. 
Zondagmiddag 10 en 17 november: De zwerftocht van 
Little Nell, aanvang 13.30 uur. Entree € 20,00 incl. koff ie, 
thee, frisdrank in de pauze. Zondag 15 en 22 en donder-
dag 26 december (2e Kerstdag) aanvang 14.00 uur, met 
De aardige ober en ik uit David Copperf ield en natuur-
lijk Scrooge uit A Christmas Carol. Entree  
€ 15,00 incl. koff ie, thee, frisdrank in de pauze. Reserve-
ren: zie Theateragenda.

Onder de noemer Pop meets Classic geeft muziekvereni-
ging St. Jan haar najaarsconcert op zondag 10 november. 
Het Larense orkest doet dit in samenwerking met het 
Kroonkoor uit Weesp en met solist Ton Verhoef. Een 
divers programma dat een breed publiek zal aanspreken. 
Muziekvereniging St. Jan dat sinds haar 95-jarig bestaan 
in 2017 de route heeft uitgestippeld voor haar reis OP 
WEG NAAR 100!, maakt op 10 november een tussenstop 
in de Ontmoetingskerk in Laren. Met het thema Pop 
meets Classic kijkt de vereniging o.l.v. dirigent Marco de 
Jong terug naar klassieke tijden met grootste stukken 
als Festmuzik der stadt Wien (Strauss) en Nabucco (Ver-
di). Het Kroonkoor uit Weesp brengt o.a. een bijdrage 
met de vertolking van Nessun Dorma van Puccini. ‘The 
Bridge’ wordt geslagen door het wereldberoemde klas-
sieke werk van Beethoven in de rockversie van de Bee 
Gees, Fifth of Beethoven. Na de pauze komen we in hoge-
re sferen met de Beatles, Rolling Stones en Billy Joel. Spe-
ciale aandacht zal er zijn voor de uitvoering van Boude-
wijn de Groot zijn Avond in een uitvoering door Ton 
Verhoef en pianist Hugo de Graaff. Het concert begint 
om 15.00 uur. De Ontmoetingskerk bevindt zich aan de 
Kerklaan 41 te Laren. Entree € 10, voor kinderen tot 12 
jaar € 5. Reserveren is mogelijk via info@stjanlaren.nl of 
bel  06-162 40 402. Tevens zijn er kaarten aan de kassa te 
koop. Meer informatie is te vinden op 
www.stjanlaren.nl.

Concert Pop meets Classic

Ook dit jaar zal er in november weer een première in het 
Dickenstheater Laren plaatsvinden en opnieuw is er 
belangstelling vanuit het gemeentebestuur. Wethouder 
Cultuur Karin van Hunnik zal samen met oud-wethou-
der Leo Janssen de voorstelling bezoeken. In deze speci-
ale voorstellingen van 10 en 17 november krijgt het 
publiek het beroemde boek The Old Curiosity Shop van 
Charles Dickens gepresenteerd. In de vertaling en 
toneelbewerking van Else Flim luidt de titel: De zwerf-
tocht van Little Nell. De lezers van Dickens’ roman 
(1841) bewonderden de hoofdpersoon Little Nell die met 
haar grootvader voor schuldeisers op de vlucht moest 
gaan. Tijdens de hele reis vol spannende ervaringen 
neemt het dappere meisje de leiding. Hun tocht werd 
later door velen te voet of per koets gevolgd. Charles 
Dickens-acteur en historisch researcher Aad Kok slaag-
de erin bijzondere glasplaten bij dit verhaal te vinden. 
Het publiek krijgt, tijdens zijn vertolking, via de tover-
lantaarn een variëteit te zien door de combinatie van 
verschillende technieken van illustraties: fotograf ieën, 
pentekeningen en een toen moderne vorm in de glas-
platenindustrie namelijk met life models. In de verkor-
te versie van deze roman (715 pagina’s) in drie delen zul-
len er twee pauzes zijn. Dan heeft het publiek de kans 
Josephine van My inner Victorian te ontmoeten. Op 
haar blog schrijft zij over het dagelijks leven in de 
19e-eeuw, de literatuur, kunst, mode en technologie. Zij 
verdiept zich ook in Victoriaans koken. Zij zal haar 
kookboek Aan tafel met Charles Dickens signeren. A 
Christmas Carol - De aandacht voor Dickens eveneens 
beroemde personage Scrooge blijft wereldwijd bestaan 
en vooral in december. In de Kerstvoorstellingen wordt 
voor de pauze een vrolijk verhaal gebracht uit de roman 
David Copperf ield. In De aardige ober en ik is de jonge 
David Copperf ield alleen op weg, naar een kostschool. 
In een herberg wordt hij bediend door een ober die het 
David en vooral zichzelf op een bijzondere manier naar 
de zin maakt. Na de pauze ervaart men in A Christmas 
Carol de omwenteling in het leven van de vrekkige 

Voorstellingen Dickenstheater
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giedip meer. Of wil jij graag eens een halve of hele mara-
thon lopen, maar dan zonder die ellenlange duurlopen 
vooraf ? Dat kan! Tijdens deze lezing op 14 november ver-
telt Maarten de Jong van EnergizeMe er alles over. De 
lezing vindt plaats in de praktijk van Fysio Van Straten 
op de Heideveldweg 12 te Laren en start om 20.00 uur. 
Deelname is gratis. Wil je deelnemen? Mail dan naar 
maarten@energizeme.nl en geef duidelijk aan om welke 
lezing het gaat. Er is beperkt plek, dus meld je snel aan. 
Meer info: www.energizeme.nl.

Donderdagavond 14 
november organiseert 
praktisch spiritueel 
expert Lisette-Anne 
Volker in het Brink-
huis een avond met 

een engelenhealing. Breng je wensen in en laat de enge-
len de healing voor jou inzetten. Dit is voor jou wanneer 
je een heerlijke avond voor je zelf wilt, in een f ijne en vei-
lige omgeving. Om aan jezelf te werken en je zelfgene-
zend vermogen met behulp van engelen-energie. Inloop 
vanaf 19:30 uur, aanvang 20:00 uur. De avond duurt tot 
21:30 uur.  Boek je van te voren online, dan betaal je  
€ 17,77. Online boeken kan tot uiterlijk een dag van te 
voren. Kom je aan de deur dan betaal je € 20,00.  Wil je 
gebruik maken van de vroegboekkorting, zorg dan dat je 
boeking en betaling uiterlijk 2 weken van te voren bin-
nen is. Je betaalt dan geen € 20, geen € 17,77 maar slechts 
€ 15,55. Mail voor meer informatie naar 
info@lisetteanne.com. 

Wil je echt voelen en ervaren dat je goed bent zoals je 
bent? Je f ijn voelen als een vis in het water? En ben je 
tussen de 6 en 12 jaar? Kom dan naar de kinderyoga- en 
mindfulness-sessies die weer in november gaan starten. 
In een reeks van 5 lessen leer je hoe je je zelfvertrouwen 
en concentratie vergroot, je beter kan ontspannen, je f ij-
ner gaat voelen en beter kan slapen. De 5 lessen vinden 
wekelijks plaats in OBS de Ploeg op vrijdagen, beginnend 
op vrijdag 15 november van 15-16 uur. De lessen worden 
verzorgd door Simone Onland, gecertif iceerd kinderyo-
ga docent en yogadocent. Ben je geïnteresseerd of heb je 
vragen bel dan: 06-10185117 of kijk op www.QiMare.nl.  
Je bent van harte welkom!

Engelen Healing Avond

Yoga en mindfulness voor kinderen

Stichting Het Spookbos orga-
niseert in samenwerking 
met Dutch Sustainable 
Transformations en de 
Gemeente Laren op woens-
dagavond 13 november het 
Grote Generatie Duurzaamheid Debat. Het doel van dit 
project is om de inwoners van Laren met elkaar in gesprek 
te brengen over het onderwerp duurzaamheid. Vooraf-
gaand aan dit debat vindt er een project plaats binnen het 
basisonderwijs van de gemeente Laren. De groepen 8 van 
de gemeente Laren zijn uitgenodigd om aan dit project 
deel te nemen. In de aanloop naar het Duurzaamheid 
Debat worden de leerlingen bekend gemaakt met het 
fenomeen debatteren. De NME-leerkracht van het Spook-
bos komt drie keer in de klas de kinderen meer te vertel-
len over duurzaamheid en debatteren. Ook wordt er een 
gastcollege gegeven door een Larense politicus om de kin-
deren te inspireren en tips en tricks mee te geven. Op 18 
oktober vindt de halve finale plaats in de klas waarbij de 
beste debatteerders uitgekozen worden om hun klas te 
vertegenwoordigen tijdens het f inaledebat op 13 novem-
ber in de raadzaal van de gemeente Laren. Tijdens dit 
f inaledebat gaan verschillende generaties uit de gemeen-
te Laren met elkaar in gesprek waarbij zowel kritische 
geluiden als fervent duurzaamheidstrijders aan het 
woord komen. Voor dit debat is er nog ruimte voor inwo-
ners van Laren van 11 tot 99 jaar of ouder met een mening 
over duurzaamheid. Heeft u die mening en wilt u deze 
delen in het debat? Meld u dan voor meer informatie aan 
via nme@spookbos.nl. 

In ’t Zaaltje van het Papageno Huis wordt donderdag 14 
november de expositie ‘Vogelvanger’ geopend. Een ten-
toonstelling met werk van kunstzinnige jongeren van 
het Papageno Atelier. De bijeenkomst start om 15.30 uur.

Loop jij al hard, maar ben je toch vaak moe? Dan loop je 
waarschijnlijk niet slim. Met 2-3x per week gevarieerd 
hardlopen voorkom je vermoeidheid en heb je geen ener-

Grote Generatie Duurzaamheid Debat 

Opening expositie ‘Vogelvanger’

Lezing ‘Slim hardlopen’
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Op zoek naar betekenis 
en bezieling. Een inf lu-
encer. Casper van Dorp is 
als regisseur en produ-
cent, partner bij Nacht-
zon Media. De afgelopen 
jaren produceerde hij 
onder andere de NPO2-programma’s God in de Lage Lan-
den, het eerste Europese interview met bisschop Michael 
Curry en recent een documentaire over de aanslagen in 
Sri Lanka. Momenteel werkt hij onder meer aan een 
documentaire over de bevrijding van Nederland en de 
val van de Berlijnse muur. Casper van Dorp begon zijn 
loopbaan als programmamaker bij Dirk-Jan Bijker Pro-
ducties, werkte later als predikant-in-opleiding en regis-
seur voor de Protestantse Kerk in Sri Lanka. In Nederland 
werkte hij vervolgens voor het jeugdwerk van de Protes-
tantse Kerk en was enkele jaren als predikant verbonden 
aan een lokale gemeente. Deze avond is in het kader van 
het thema ‘Inf luencers’  georganiseerd door de Protes-
tantse Gemeente Laren Eemnes (PGLE). Datum, tijd en 
plaats: dinsdag 19 november 2019 van 19.30 tot 21.30 uur 
in de Johanneskerk aan de Naarderstraat 5 in het cen-
trum van Laren.  Bij binnenkomst koffie of thee en bij de 
afsluiting een glas wijn. De toegang is gratis maar een 
bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!  

Maak van je Sinterklaasinkopen een duurzaam feestje! 
Het lijkt nog ver, maar over 1,5 maand is ‘het heerlijk 
avondje’ alweer gekomen. Voor veel ouders levert dat best 
wat stress op. Cadeautjes zoeken, geld uitgeven en die 
decembermaand is al zo duur. Daarnaast komen ook nog 
de morele bezwaren. Is het nog wel van deze tijd allemaal 
nieuwe spullen te blijven kopen? Daarom organiseert De 
Groene Afslag een Recycle Sintavond op dinsdag 19 
november van 19.00 tot 21.00 uur. De Groene Afslag, orga-
nisator van de speelgoedruilmarkt in ’t Gooi vindt het 
belangrijk om speelgoed een tweede leven te geven. 
‘Waarom zou je elk jaar iets nieuws kopen als je ook kunt 
ruilen? En je kan meteen die speelgoedberg in je huis 
verkleinen. Vorig jaar was de ruilmarkt, een initiatief 
van Branding a Better World, op andere locaties in 

Speelgoedruilmarkt Recyle Sint

Het atelier van Yasmine 
Enneking is tijdens het 
Landelijk Atelier Weekend 
op 16 en 17 november 
geopend van 11.00 tot 17.00 
uur. Geïnteresseerden zijn 
van harte welkom om de 
harten, collages, werken 
in plexiglas en levensgrote 

beschilderde kunststof dieren te komen bewonderen. 
Alle kunstwerken hebben een speciaal verhaal. Yasmine 
Enneking geeft ook workshops ‘Schilderen vanuit je 
Hart’ aan kinderen en volwassenen. Adres:  Eemnes-
serweg 3 te Laren. Meer informatie: 
www.yasmine-enneking.nl.

Waarom moeten senioren ook naar (in) de Cloud kijken? 
Laat u nader informeren tijdens de presentatie “Cloud 
diensten”. Het antwoord op deze vraag wordt gegeven 
door Nataliia Pshenychna. Zij is Account Executive bij 
Microsoft partner Smart-IT BV en tevens als vrijwilliger 
verbonden aan de PC Helpdesk BEL. De presentatie is op 
maandagmiddag 18 november in het Brinkhuis te Laren. 
Nataliia Pshenychna legt in deze presentatie uit wat ”de 
Cloud” is en hoe het werkt. Hoe u al uw bestanden in “de 
Cloud” kunt zetten en ook weer terugvinden. Maar 
vooral ook hoe u uw vele foto’s, die u op de smartphone 
hebt, veilig in “de Cloud” kunt opslaan. Daarnaast zal ze 
ruim aandacht besteden aan het aspect veiligheid. En 
natuurlijk antwoord geven op al uw vragen. Heeft u 
belangstelling?  Meld u (50+) zich dan aan via themabij-
eenkomst@pchelpdeskbel.nl onder vermelding van 
naam, telefoonnummer, e-mailadres en aantal deelne-
mers. Kosten 6,00 euro p.p. incl. een kopje koff ie/thee in 
de pauze. Pinnen is niet mogelijk.Aanvang presentatie 
14.00 uur. De PCHelpdeskBEL is dagelijks geopend van 
10.00-12.00 uur.

Casper van Dorp vertelt verhalen. Thuis aan zijn kinde-
ren, als theoloog in de kerk en op tv als regisseur. In een 
muzikale verhalenvoorstelling neemt hij u mee naar 
kleine en grote verhalen die hem geïnspireerd en 
gevormd hebben. Verhalen over hoop, liefde en overgave. 

Open Atelier 

‘Clouddiensten’ voor senioren

Beïnvloed door muzikale verhalen
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tos! Het concert begint om 12.30 uur en u kunt vanaf 
12.00 uur terecht om een broodje en koffie te nuttigen, 
dit is inbegrepen bij de toegangsprijs van 10 euro. Reser-
veren is niet nodig, maar kan via 035-5380827 of 
www.scarbomusica.nl.

Vindt u het leuk om een 
broodje buiten de deur te 
eten, maar in uw eentje 
alleen niet zo gezellig? Op 
woensdag 27 november 
organiseert het Brinkhuis 
tussen 12.30 en 14.00 uur de 

gezellige aanschuif lunch. Wij zorgen voor een heerlijke 
lunch aan een grote tafel. Een leuke en lekkere gelegen-
heid om nieuwe mensen te leren kennen. Kosten: € 9,95 
per persoon U kunt telefonisch uw naam en telefoon-
nummer doorgeven via 035-751 3991. U kunt tot uiterlijk 
2 dagen van te voren reserveren. Bij annulering binnen 
deze 2 dagen zijn wij genoodzaakt de kosten voor de 
lunch in rekening te brengen.

Vrijdag 13 december 
is de opening van 
een bijzondere 
expositie in het 
voormalige RABO-
pand aan de Burge-
meester van Nispen 
van Sevenaerstraat 
in Laren. In het pand, aan de invalsweg tussen Herten-
kamp en Brink, zullen Larense kunstenaars hun werk 
tentoonstellen. De expositie is het resultaat van een 
unieke samenwerking tussen projectontwikkelaar Mark 
Voerman uit Hilversum en drie bekende Larense kunste-
naars, Bettie Bruin, Antoinetty van den Brink en Ineke 
Vaasen-Janssen. Het voormalige RABO-pand staat leeg 
sinds de verkoop. Een doorn in het oog van de drie kun-
stenaars. Zij zochten contact met projectontwikkelaar 
Voerman en eigenaar Immoselekt en legden hun plan 
voor tijdelijke expositie- en atelierruimte aan hen voor.
De reactie was even snel als enthousiast: ‘Een geweldig 
plan waar wij graag onze medewerking aan verlenen. 
Wij zijn op het moment druk met de toekomst van het 
pand en het is aan de gemeenteraad van Laren om daar 
in een later stadium goedkeuring aan te geven. Deze 
positieve benadering van een tijdelijke situatie kan ik 
alleen maar ondersteunen,’aldus Voerman. Het enthou-
siasme bij de drie kunstenaars is niet minder: ‘Leegstand 
is nooit leuk en met ons initiatief hopen wij niet alleen 

Aanschuif lunch

Expositie in het voormalige RABO-pand

Nederland, een enorm succes, dus we hopen dit jaar bij 
ons ook op een hoge opkomst!’ aldus Shirley Kuijpers van 
de Groene Afslag. Recycle Sint laat zien dat het niet 
alleen een groen initiatief is, maar ook nog eens hart-
stikke gezellig, slim en -niet onbelangrijk- goed voor de 
portemonnee. De speelgoedruilmarkt bij De Groene 
Afslag, Amersfoortsestraatweg 117 in Laren, vindt plaats 
op dinsdag 19 november 2019. Geïnteresseerden kunnen 
het nog goede en schone speelgoed (max. een shoppertas 
of doos vol) inleveren tussen 19.00 en 19.45 uur waar je 
voor elk ingeleverd item een waardebon krijgt die van 
19.45 tot 21.00 uur weer kan worden ingeleverd voor een 
‘nieuw’ stuk speelgoed. Gratis toegang, maar aanmelden 
is f ijn: https://bit.ly/2MD1QW1. Meer info: www.recy-
clesint.org. N.B. Speelgoed dat niet geruild wordt, zal 
worden opgehaald door Stichting Mohuka, een stichting 
die jaarlijks speelgoed inzamelt in de Sinterklaasperiode 
voor gezinnen die af hankelijk zijn van de voedselbank.

Blaaskwintet Cinco Ventos geeft donderdag 21 november 
een lunchconcert in het Raadhuis Eemnes. De naam 
Cinco Ventos komt uit het Portugees en betekent: vijf 
winden, want vijf blazers. Maar ook: muziek uit alle 
windstreken. Het ensemble speelt een afwisselend pro-
gramma met onder meer een Sarabande en Menuet van 
Debussy uit zijn Suite no.2. Verder ‘Suite Belle Epoque in 
Sud America’ van de Braziliaanse componist Medaglia, 
die niet voor niets in eigen land zeer populair is: hij com-
bineert oude dansvormen en Zuid-Amerikaanse traditie 
met een pakkende instrumentatie. Ook staan op de les-
senaar vier juweeltjes van dierenfabels met tekst, spre-
kend gecomponeerd en speels gesproken. Johannes 
Brahms en Carl Nielsen zorgen voor de klassieke toon in 
dit afwisselende lunchconcert. Laat u verrassen door de 
klankrijkdom van de blaasinstrumenten van Cinco Ven-

Lunchconcert Cinco Ventos
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Agenda

t/m 12 nov  BEL Kantoor Eemnes: Vitrine-expositie Ton 
van der Linden

t/m 5 jan  Singer Laren: ‘Tentoonstelling Weer en 
Wind. Avercamp tot Willink’

t/m 5 jan  Singer Laren: ‘Tentoonstelling The White 
Blouse’

1 nov  Bibliotheek Huizen: Lezing De avant-gardisten, 
20.00-22.00 uur

2 nov  KringloopCentrum Eemnes: Tussen antiek en 
kitsch, 10.00-12.30 uur

2 nov Johanneshove: Repair Café, 10.00-12.30 uur
2 nov  Larense Boekhandel: Presentatie en signeersessie 

roman ‘Boek van Anna’, door oud-tandarts Henk 
Vernooij, 16.00-17.00 uur

3 nov Papageno Huis: 200e Koffieconcert, 11.30 uur
3 nov Brinkhuis: Eemjazz, 15.00-17.00 uur
3 nov  Rosa Spier Huis: Noé Inui (viool) en Vassilis 

Varvaresos (piano), 15.30 uur
3 nov  Singer Laren: Singer Swinging Sundays – Ian 

Cleaver, 16.15 uur
4 nov  Brinkhuis: Lezing ‘De Gooise Stoomtram’, 14.00 uur
5 nov  Johanneskerk: Lezing Alain Verheij – ‘God en ik’, 

19.30-21.30 uur
5 nov Brinkhuis: Dansen op de Brink, 20.15-22.00 uur
6 nov Film aan de Brink: Stan & Ollie, 14.30 uur
6 nov Film aan de Brink: Gloria Bell, 19.30 uur
6 nov  De Bongerd Eemnes: Borreluurtje BasBEL, 

15.30-16.45 uur
6 nov  Bibliotheek Huizen: Lezing Karen Kammeraat 

- ‘Duurzaamheid voor groentjes’, 20.00 uur
7 nov  Volksuniversiteit Het Gooi: Werk en Privé in balans 

1e workshop Bewustwording, 19.30-21.30 uur
7 nov  Theater aan de Brink: FRAZZ – Chanson in Jazz, 

20.15 uur
8 nov  Singer Theater: Lang verhaal kort – Remco 

Veldhuis, 20.15 uur
9  nov  Theater aan de Brink: Klassieke Franse chansons 

met Igor Grix, 11.00 uur
9 nov  Theater aan de Brink: Levensecht, 20.15 uur
10 nov  Stichting Wandelvierdaagse het Gooi: wandeling 

18 km, start bij SV Laren om 9.30
10 nov Papageno Huis: Appeltaartconcert, 11.30 uur
10 nov  Dickenstheater: De zwerftocht van Little Nell / 

The Old Curiosity Shop (première), 13.30 uur
10 nov  Ontmoetingskerk: Concert Muziekvereniging St. 

Jan – ‘Pop meets Classic’, 15.00 uur
10 nov Singer Theater: Rovers (4+), 15.00 uur
13 nov Film aan de Brink: Gloria Bell, 14.30 uur
13 nov Film aan de Brink: Red Joan, 19.30 uur
13 nov Singer Theater: Een Heilige avond, 20.15 uur
14 nov  Papageno Huis: Opening expositie ‘Vogelvanger’, 

15.30 uur
14 nov  Fysio Van Straten: Lezing ‘Slim hardlopen’, 20.00 uur

bij te dragen aan de bedrijvigheid en vitaliteit in Laren, 
het is ook nog eens goed voor de Larense kunstwereld. We 
staan tenslotte niet voor niets bekend als kunstenaars-
dorp,’ vertellen ze. Al even uniek is het dat, voorafgaand 
aan de opening, het pand ook al geopend is voor bezoek. 
Een open atelier dat leidt naar de feestelijke opening op 
vrijdag 13 december. De expositie “Door de bank geno-
men” wordt geopend door de wethouders Karin van 
Hunnik en Ton Stam. Opening: vrijdag 13 december om 
13.00 uur. Iedereen welkom.

Wil je makkelijker en vrolijker 
door het leven gaan? Schrijf je dan 
in voor de komende mindfulness-
training die op vrijdag 10 januari 
gaat starten. In 6 sessies van 1,5 uur 
leer je hoe je op een eenvoudige 
manier mindful door het leven kan 
gaan. De kosten zijn € 120,- (excl 
btw). De sessies vinden plaats om 
de andere vrijdagochtend van half 
11 tot 12 uur in het Raadhuis, Eemnesserweg 19 te Laren. 
Mindfulness is een methode die je leert om in het en nu 
te zijn, op een accepterende manier om te gaan met alles 
wat zich aandient in het leven van alledag. Als je mind-
fulness meer eigen maakt neemt stress af, slaap je beter, 
ontstaat een positiever beeld van jezelf en de omgeving 
en neemt algehele rust toe. In de training wordt de theo-
rie uitgelegd, maar ligt het accent op het doen en bele-
ven van verschillende oefeningen. Op deze manier wordt 
het makkelijker om na de training ook echt zelf mindful 
te zijn. De lessen worden verzorgd door Simone Onland, 
yogadocent, coach en mindfulness trainer. Door haar 
ervaring met het coachen van mensen met een burnout, 
kan zij de deelnemers handvatten aanreiken om beter 
met stress om te kunnen gaan. Geïnteresseerd? Bel: 
06-10185117 of mail: info@qimare.nl. Kijk voor meer 
informatie ook op www.qimare.nl. Wacht niet te lang, 
want vol is vol. Je bent van harte welkom!

Mindfulness = in balans
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Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende magazines verschijnen:

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
273  20-11-19   vrij. 29-11 en za. 30-11
274  04-12-19   vrij. 12-12 en za. 13-12
276 20-01-20 vrij. 24-01 en za. 25-01

Vaste terugkerende activiteiten
Papageno Huis, Speciale driegangenlunch voor 
€ 11,75, elke maandag 12.30-15.00 uur

Taalcafé Laren, Muziekcentrum (achter het Raadhuis), 
elke donderdag van 10.30-12.00 uur

Koffieochtend senioren, Brinkhuis: elke donderdag 
van 10.30-12.00 uur

Breihaakcafé, Foyer Brinkhuis: elke eerste donderdag 
van de maand van 10.00-12.00 uur

Geef en Neemtafel, Foyer Brinkhuis: elke vrijdag van 
10.00-12.00 uur

Rechtswinkel Laren, Okerzaal Brinkhuis: elke 
woensdag van 19.30-20.30 uur

Walking Football, SV Laren ’99: elke dinsdag van 
10.30-11.30 uur

17 dec  Muziekcentrum Schering en Inslag: 
4-SeizoenenWorkshop kerstdecoratie maken, 
10.00-12.00 uur

17 dec  Kerstconcert Muziekvereniging St. Jan,  
20.00-21.00 uur

18 dec  Volksuniversiteit Het Gooi: Barcelona: meer dan 
alleen Gaudi, lezing, 19.30-21.30 uur

19 dec  Theater aan de Brink: Vrolijk Kerstmuts!, 20.15 uur
22 dec Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
22 dec  Dickenstheater: De aardige ober en ik uit David 

Copperfield en Scrooge uit A Christmas Carol, 
14.00 uur

26 dec  Dickenstheater: De aardige ober en ik uit David 
Copperfield en Scrooge uit A Christmas Carol, 
14.00 uur

29 dec Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
29 dec  De Schoter Eemnes: Open inloop Rouwcafé 

Eemnes, 13.30-16.00 uur

14 nov  Brinkhuis: Engelen Healing Avond, 20.00-21.30 uur
14 nov  Theater aan de Brink: Comedy & Guitars, 20.15 uur
15 nov  QiMare: Start kinderyoga- en mindfulness, 

15.00-16.00 uur
16 + 17 nov  Atelier Yasmine Enneking: Open Atelier, 

11.00-17.00 uur
17 nov Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
17 nov  Dickenstheater: De zwerftocht van Little Nell / 

The Old Curiosity Shop, 13.30 uur
18 nov  Brinkhuis: Presentatie ‘Clouddiensten voor 

senioren’, 14.00 uur
19 nov  De Groene Afslag: Speelgoedruilmarkt Recycle 

Sint, 19.00-21.00 uur
19 nov   Johanneskerk: Muzikale verhalenvoorstelling 

Casper van Dorp, 19.30-21.30 uur
20 nov Film aan de Brink: Red Joan, 14.30 uur
20 nov Film aan de Brink: Claire Darling, 19.30 uur
21 nov  Raadhuis Eemnes: Lunchpauzeconcert 

blaaskwintet Cinco Ventos, 12.00 uur
21 nov  Volksuniversiteit Het Gooi: Pracht en praal van 

Praag, lezing, 19.30-21.30 uur
21 nov  Theater aan de Brink: “Liefde is… LiedjesCabaret”, 

20.15 uur
23 nov  Voor bordes Vida: Muziekvereniging St. Jan 

musiceert bij intocht Sinterklaas, 13.30-14.30 uur
24 nov Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
27 nov Brinkhuis: Aanschuif lunch, 12.30-14.00 uur
27 nov Film aan de Brink: Claire Darling, 14.30 uur
27 nov Film aan de Brink: Queen of Hearts, 19.30 uur
27 nov  Volksuniversiteit Het Gooi: Leer jouw authentieke 

IK kennen, workshop, 19.30-22.00 uur
28 nov  Volksuniversiteit Het Gooi: 50 jaar Maanlanding, 

lezing, 19.30-21.30 uur
28 nov  Brinkhuis: Theaterconcert ‘Mooie liedjes’ door 

Aristakes, 20.15 uur
28 nov  Singer Theater: Thomas Acda – Motel (reprise), 

20.15 uur
1 dec Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
1 dec Singer Theater: Bij twijfel hard zingen, 15.00 uur
4 dec Film aan de Brink: Queen of Hearts, 14.30 uur
4 dec  De Bongerd Eemnes: Borreluurtje BasBEL 

(Pepernotenborrel), 15.30-16.45 uur
7 dec Johanneshove: Repair Café, 10.00-12.30 uur
8 dec Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
12 dec  Volksuniversiteit Het Gooi: Leer jouw authentieke 

IK kennen, workshop, 19.30-22.00 uur
12 dec  Theater aan de Brink, Tim Hartog – ‘Schadevrije 

jaren’, 20.15 uur
14 dec Papageno Huis: Kerstmarkt, 11.00-17.00 uur
15 dec Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
15 dec  Dickenstheater: De aardige ober en ik uit David 

Copperfield en Scrooge uit A Christmas Carol, 
14.00 uur
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861

Advertenties 
advertentie@larensjournaal.nl

Het Larens Journaal is een uitgave
van Uitgeverij van Wijland B.V., te
Laren, in opdracht van de Gemeente
Laren. De uitgave verschijnt 
maandelijks. Kopij voor het volgende
nummer moet binnen zijn op  
20 november 2019

Geen Larens Journaal ontvangen? 
Geef het ons door! U krijgt het 
Larens Journaal spoedig nabezorgd. 

Raadhuis
Eemnesserweg 19, Laren
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Telefoon: 14 035
E-mail: info@laren.nl
Website: www.laren.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, Eemnes
Telefoon: 14 035
E-mail: info@belcombinatie.nl
Website: www.belcombinatie.nl
Ma. t/m do. van 08.30 - 17.00 uur en
vr. van 08.30 – 13.00 uur

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.laren.nl of 
per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl
E-mail: sociaalwijkteam@laren.nl

Politiepost Laren
Groene Gerritsweg 2b
Ma. do. 09.00 - 12.30 uur
Telefoon: 0900 - 8844 (24 uur per dag)
In noodgevallen: 112

Brandweerkazerne
Groene Gerritsweg 2, 1251 JL Laren
Telefoon: 035 - 53 122 53
Preventienummer: 035 - 53 150 53, 
e-mail: info@brandweergooivecht.nl

Cover: Prima ballerina Nationaal Ballet bezoekt The white blouse in Singer Laren
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